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DOTAZNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Jméno žáka/žákyně:  Datum narození:  

Bydliště žáka/žákyně:  

Název školy:  Ročník:  

Vzdělávací program:  

Třídní učitel/učitelka:  

Kontakty pro konzultaci:  

 

SITUACE VE TŘÍDĚ 

Počet žáků ve třídě:  Počet žáků s SVP:  

Asistent pedagoga: ☐ je přítomen (úvazek): ☐ není přítomen 

Další pedag. pracovník: ☐ je přítomen (úvazek): ☐ není přítomen 
 

SOUČASNÁ SITUACE ŽÁKA 

Opakoval/a žák/žákyně ročník? ☐ ano (který): ☐ ne 

Celkový zdravotní stav žáka/žákyně:  

Dosud provedená opatření školy:  
 
 
 

 

DŮVOD VYŠETŘENÍ V SPC 

☐  kontrolní vyšetření  

☐  výukové obtíže  

☐  výchovné obtíže 
 

 

☐  jiné   

 

ÚDAJE O PROSPĚCHU 

Žák/žákyně má obtíže v těchto předmětech:  

(Prosíme o přiložení klasifikačního listu) 

mailto:spc.tu@centrum.cz


ČTENÍ, ÚSTNÍ PROJEV 

 

 

PÍSEMNÝ PROJEV 

 

 

LOGICKO-MATEMATICKÉ MYŠLENÍ 

 

 

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ OBLAST 

 

VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI 

Slovní zásoba: ☐  podprůměrná     ☐  odpovídající věku       ☐  nadprůměrná 

Verbální apetence: ☐  nízká               ☐  přiměřená                   ☐  nadměrná 
Řeč: ☐  srozumitelná     ☐  srozumitelná s obtížemi      ☐  nesrozumitelná 

☐  komunikuje gesty, posunky       ☐  nekomunikuje 
Doplňující informace:  

 

POZORNOST 

Kvalita soustředění: ☐  nadprůměrná, nenechá se vyrušit  

☐  snadná vyrušitelnost 

☐  průměrná                                

☐  neschopnost se soustředit 

Doplňující informace:  

 

PRACOVNÍ TEMPO 

Tempo: ☐  velmi pomalé    ☐  pomalé       ☐  přiměřené     ☐  rychlé    

Kvalita práce:  ☐  pracuje s chybami     ☐ občas chybuje          ☐  pracuje bez chyb 
Doplňující informace:  



CHOVÁNÍ VE ŠKOLE 

Spolupráce: ☐  spolupracuje      ☐  spolupracuje s obtížemi     ☐  nespolupracuje  

Samostatnost:  ☐  pracuje samostatně   ☐ vyžaduje dopomoc   ☐  nutné přímé vedení 

 V kolektivu: 

☐  navazuje přátelské vztahy    ☐  nevyhledává kontakt, straní se 

☐  pomáhá ostatním                   ☐  vyvolává konflikty 

Doplňující informace:  

 

POVAHOVÉ VLASTNOSTI ŽÁKA/ŽÁKYNĚ 

 

 

SPOLUPRÁCE RODINY SE ŠKOLOU 

 

 

NÁVRH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 

Organizace výuky: ☐  IVP      ☐  speciálně pedagogická péče     ☐  pedagogická intervence 

Personální podpora: ☐  asistent pedagoga      ☐  další pedagogický pracovník       ☐  jiné: 
Jiné:  

 
 

 

 
Obsah dotazníku byl se zákonným zástupcem zkonzultován dne: 
 
Za školu vyplnil (jméno, funkce, podpis): 
 
V                                                               dne 

 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. 

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 731 582 421 nebo na e-mailové adrese 

spc.tu@centrum.cz. 


