
ŠKOLNÍ DOTAZNÍK O ŽÁKOVI /ŽÁKYNI 

Jméno a příjmení (žáka / žákyně)  Datum narození: 

Adresa bydliště (obec, ulice, evidenční číslo, PSČ): 

Zákonný zástupce (jméno a nebo adresa pokud jsou odlišné od dítěte): 

Název školy (adresa, PSČ): 

Platné doporučení ŠPZ:      ANO    NE Stupeň podpůrných opatření: Vydal: 

Žák / žákyně je v péči:         Speciálně pedagogického centra (SPC)        Pedagogicko-psychologické poradny (PPP)     Odborný lékař 

Podnět k návštěvě ŠPZ:   rodina       škola       SPC       PPP       lékař       ostatní  

Důvod žádosti o poskytnutí poradenských služeb: (zakřížkujte i více možností) 

vyjádření k individuálnímu (domácímu) vzdělávání žáka 

problémy v třídním kolektivu     

volba povolání nebo studijní cesty    

změna poskytovaných podpůrných opatření 

jiné důvody

 výchovné potíže     

    výukové obtíže     

    posouzení mimořádného nadání      

 vyhodnocení podpůrných opatření   

 vyhodnocení IVP

A. PEDAGOGICKÉ ZJIŠTĚNÍ ŠKOLY

 Počet hodin absence žáka za pololetí:  

(Zakřížkujte jen ty skutečnosti, které se týkají žáka a jeho vzdělávání) 

Opakování ročníku:      1      2      3      4      5      6      7      8      9  

Výkonnost žáka:      stabilní      trpí výkyvy      lepší se      horší se 

      Cizí jazyk    Chování  Klasifikace na posledním vysvědčení:           Český jazyk             Matematika  
(při slovním hodnocení uveďte písmeno S a odpovídající klasifikační stupeň): 

Silné stránky žáka: 

Pozice ve třídním kolektivu: 

Postoj ke školní práci, aktivita, snaha, zájem o školu: 

Pravděpodobné příčiny, které souvisí s potížemi žáka / žákyně: 
    zdravotní potíže a častá nemocnost      nesoustředěnost      tělesný neklid      hyperaktivita      špatné čtení       psaní     počítání 

    odlišné životní a kulturní podmínky      odlišný mateřský jazyk      zvýšená unavitelnost      nepravidelnost domácí přípravy     

    bázlivost      přecitlivělost       úzkostné stavy      plachost      časté bolesti hlavy      zvracení      časté bolesti břicha      agresivita    

    smyslové vady      pomalejší tempo      zneužívání návykových látek      mimořádné nadání      pohybová neobratnost  

    oslabená paměť      slabé nadání      školní nezralost      šikanování      záškoláctví      sklony k podvodům 

Další sdělení o žákovi/žákyni: 

B. SITUACE VE TŘÍDĚ (ŠKOLE), kde se žák/žákyně vzdělává:
 Celkový počet žáků ve třídě:          Počet žáků s PO 2. - 5. st.: Asistent pedagoga:      ano     ne 

Třída / ročník

Telefon zákonný zástupce



C. DOSAVADNÍ PROVEDENÁ OPATŘENÍ ŠKOLY NEBO POSKYTNUTÁ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
(popište dosud provedená opatření a uveďte, jestli bylo či nebylo efektivní) 

D. KTERÁ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ NAVRHUJE PEDAGOG ŠKOLY
(zakřížkujte navrhovaná podpůrná opatření, případně krátce specifikujte) 

 Úprava organizace výuky  
    Individuální vzdělávací plán 
    Modifikace výukových metod a forem práce 
    Úprava hodnocení žáka 
    Úprava obsahů vzdělávání 
    Úprava výstupů vzdělávání žáka 
    Pedagogická intervence (doučování) 
    Předmět speciálně pedagogické péče (náprava) 
    Personální podpora asistentem pedagoga při výuce      mimo výuku  
    Personální podpora dalším pedagogem resp. speciálním pedagogem při výuce    mimo výuku 
    Zařazení do třídy nebo školy podle § 16 odst. 9, ŠZ 
    Poskytnutí speciální učebnic nebo speciálních pomůcek 
    Podpora zdravotní nebo sociální 
    Práce s třídním kolektivem 
    Specifikace:   

…………………………………………………………………………… Datum a podpis pedagoga, který dotazník vyplnil: 
jméno podpis telefon email 

…………………………………………………………………………… Podpis odpovědné osoby za komunikaci se ŠPZ: 

jméno podpis 

E. VYJÁDŘENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEBO ZLETILÉHO ŽÁKA / ŽÁKYNĚ

S navrhovanými opatřeními      souhlasím      souhlasím s výhradami      nesouhlasím 

Místo pro vyjádření rodiče: 

Datum a podpis rodiče/ zákonného zástupce ………………………………………………………………………. 

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace 
Pracoviště VYŠKOV: Jungmannova 2, PSČ 68201, Telefon: 517348706, Email: podatelna@opppvyskov.cz  
Pracoviště BOSKOVICE: Štefánikova 2, PSČ 68001, Telefon 516454178, Email: boskovice@opppvyskov.cz  
Pracoviště BLANSKO: Nad Čertovkou 17, PSČ 67801, Telefon: 516417431, Email: blansko@opppvyskov.cz 

2021-01-02
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