Městský úřad Hlinsko

**

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Orgán sociálně právní ochrany dětí
Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko
Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Č.j.:
Spisová značka:
Spis. znak – skart. znak/lhůta:
Opráv. úřed. osoba:
Tel.:
E – mail:
Počet listů/příloh: 1/0
V Hlinsku dne:

Žádost o zaslání zprávy o dítěti
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Bydliště:
S odkazem na § 53, odst. 1, písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, si
Vás dovolujeme požádat o zprávu o výše uvedeném dítěti, které je žákem/žákyní Vaší školy.
Kromě identifikačních údajů školy ve zprávě prosím uveďte:




třídu, kterou žák/žákyně navštěvuje
kontaktní osoby pro komunikaci s OSPOD
a kontakty na tyto osoby

Při popisu situace dítěte se prosím zaměřte na níže označené oblasti:
DOCHÁZKA
ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST

řádná, absence omluvená/neomluvená, …
prospěch a jeho vývoj, využití potenciálu
dítěte, zájmové činnosti
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA
příprava, pomůcky, svačiny, pití, obědy, ..
HYGIENA
zevnějšek, oblečení, návyky
PROJEVY DÍTĚTE
projevy „volání o pomoc“, chování dítěte ke
spolužákům, učitelům, změny v průběhu
ZNÁMKY / PŘÍZNAKY SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
škrábance, jizvy, podvýživa
ZNÁMKY ZANEDBÁVÁNÍ / NÁSILÍ / TÝRÁNÍ
opakovaně modřiny na neobvyklých
místech, nezvyklé reakce dítěte, …
SPOLUPRÁCE S RODIČI / JINÝMI PEČUJÍCÍMI četnost komunikace, kvalita spolupráce,
OSOBAMI
zájem rodičů o vzdělávání dítěte
MÍSTO DÍTĚTE V KOLEKTIVU
oblíbenost, vyčleňování, stranění se,
adaptace…
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RODIČOVSKÉ KOMPETENCE

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY

ZHODNOCENÍ
ŠKOLY

DOSAVADNÍHO

úroveň péče, zajištění bezpečí a ochrany,
citová vřelost, stabilita rodinného prostředí
a celkové sociální začlenění rodiny
problémové chování dítěte ve škole, trestná
činnost dítěte na půdě školy, porušování
školního řádu
POSTUPU co již bylo realizováno a s jakým výsledkem

K tomu nám prosím podejte i všechny další údaje, které mají podle Vás souvislost s možným
ohrožením dítěte.
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