Speciálně pedagogické centrum
při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

Dotazník pro ZŠ
Před speciálně-pedagogickým nebo psychologickým vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku. Vyplněný dotazník přispěje
k ucelení informací o dítěti. Dotazník vraťte prosím datovou schránkou. Děkujeme.
(Všechny sdělené údaje jsou důvěrné a podléhají ochraně podle zákonů.)

Jméno a příjmení žáka
Datum narození
Bydliště
Vyšetření na žádost

 rodiny  základní školy

Název ZŠ
Adresa
Kontaktní údaje

telefon:

e-mail:

Datová schránka
 odbornou konzultaci s pracovníky SPC
 doporučení podpůrných opatření
 vstupní vyšetření
 kontrolní vyšetření
ZŠ od SPC očekává

 psychologické vyšetření
 speciálně-pedagogické vyšetření
 komplexní vyšetření
 odklad povinné školní docházky
 jiné – upřesněte:

Prostory školy a třídy
 pro žáka dostupná  pro žáka nedostupná

Umístění třídy

 v budově
Umístění jídelny

 mimo budovu

 pro žáka dostupná  pro žáka nedostupná

Umístění tělocvičny

 v budově

 mimo budovu

 pro žáka dostupná  pro žáka nedostupná

Situace ve třídě
Počet žáků se SVP
s přiznanými podpůrnými
opatřeními
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 asistent pedagoga ve třídě (úvazek):
Personální podpora

 další pedagogický pracovník ve třídě (úvazek):
 jiný pracovník (úvazek):

Stávající opatření
realizovaná k řešení
problému žáka
Intervence ve škole
Redukce učiva

 plán pedagogické podpory
 asistent pedagoga

 individuální vzdělávací plán
 další pedagogický pracovník

Pokud je vypracován PLPP nebo IVP, prosíme o jeho zaslání.
 pedagogická intervence

 speciálně pedagogická péče

 péče školního psychologa

 péče školního logopeda

 není

 ano, v jakých předmětech:

Používané kompenzační
a speciální pomůcky
Žák
Ročník/ Třída
Odklad školní docházky

 ano

 ne

Opakování ročníku

 ano, který:

 ne

Absence

 minimální

 často chybí, počet hodin:

Prospěch
ČJ:

MAT:

cizí jazyk:

Známky na posledním
vysvědčení

ostatní předměty:

Čtení

 zvládá

 má obtíže, jaké:

Psaní

 zvládá

 má obtíže, jaké:

Pravopis

 zvládá

 má obtíže, jaké:

Ústní projev

 zvládá

 má obtíže, jaké:

Počty

 zvládá

 má obtíže, jaké:

Slovní úlohy

 zvládá

 má obtíže, jaké:

Geometrie

 zvládá

 má obtíže, jaké:

Poznámky
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Aktivita ve škole
 nestačí tempu ostatních
 tempo je přiměřené
 je výrazně rychlejší než ostatní
 jiné:
 aktivní  klade otázky  hlásí se
 pasivní

Aktivita, tempo
Zájem o vyučování
Pozornost
Porozumění zadání
Samostatná práce
Dokončení úkolu

 stabilní
 snadno se u činnosti unaví
 sebemenší podnět odvádí pozornost
 nedokáže se soustředit
 bez obtíží  zadání je třeba vícekrát zopakovat
 zadání je třeba dovysvětlit
 zvládá
 zvládá částečně
 pracuje pouze s dopomocí
 zvládá
 zvládá částečně
 pouze s dopomocí

Adaptace na prostředí ZŠ
Charakteristika žáka

 veselý

 vážný

 smutný

 plačtivý

 zapojuje se do kolektivu třídy
 vyhovuje mu činnost s jedním až dvěma vrstevníky
 preferuje činnost individuální, stranou od vrstevníků
 preferuje činnost s dospělou osobou
Kontakt s vrstevníky

 má vůdčí postavení
 oblíbený v kolektivu
 spíše neoblíbený
 samotář
 konfliktní ve vztahu s vrstevníky
 objevují se záchvaty vzteku či vzdoru

Kontakt s pedagogy

 bez obtíží, spolupracuje
 kontakt bázlivý, minimální, nevyhledává
 žák nekomunikuje – jak dlouho: ……………………………………………………………
 respektuje pokyny dospělého
 nerespektuje pokyny dospělého

Sebeobsluha
Oblékání

 samostatně

 částečně

 jen s pomocí

Stravování

 samostatně

 částečně

 jen s pomocí

Hygiena (WC, mytí rukou)

 samostatně

 částečně

 jen s pomocí

Místo pro poznámky
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Komunikace
Udržuje oční kontakt

 ano

Úroveň komunikace

 nekomunikuje verbálně
 používá jednoduché věty
 dorozumívá se zvuky
 používá jednoslovná pojmenování
 dorozumívá se gesty a mimikou  komunikuje na odpovídající úrovni

Výslovnosti hlásek
mateřského jazyka

 hovoří správně

Umí všechny hlásky

 ano

 ne – vypište, které neumí:

Slovní
věku

 ano

 ne

zásoba

odpovídá

 ne

 místy chybně  nesrozumitelně

Rychlost řeči

 těžkopádná
 přiměřeně rychlá
 překotná

Užívá náhradní
komunikační systém

 ne
 ano – vypište, který:

Péče o žáka

 klinický logoped

 pedagogický logoped

 žádný

Domácí příprava a spolupráce s rodiči
Domácí příprava

 žák chodí připraven

 žák chodí nepřipraven

Spolupráce rodičů se ZŠ

 spolupracují

 nespolupracují

Návrhy podpůrných opatření (dle vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, katalogu PO http://katalogpo.upol.cz)
Návrhy formy vzdělávání

 bez IVP

 s IVP

Zařazení

 běžná třída
 třída, oddělení, skupina dle §16 odst. 9 ŠZ
 škola zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ

Návrh personální podpory

 bez personální podpory
 asistent pedagoga
 osobní asistent
 zdravotnický pracovník
 jiný pracovník (vypište):
 pedagogická intervence

Organizace výuky

 speciálně pedagogická péče
 jiné:
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Kompenzační pomůcky
a speciální pomůcky

 Plán pedagogické podpory ze dne:
 Individuální vzdělávací plán ze dne:

Přílohy

 Seznam kompenzačních pomůcek, kterými škola disponuje
 Jiné přílohy:

Zpracovali
Třídní učitel (jméno a příjmení)
V ……………………………………………………

podpis

dne …………………………………

Další pracovník (jméno a příjmení)
funkce
V ……………………………………………………

podpis

dne …………………………………

Ředitel školy (jméno a příjmení)
V ……………………………………………………

podpis a razítko školy

dne …………………………………
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