PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA KARLOVY VARY
Pracoviště Karlovy Vary: Lidická 38, 360 01 Karlovy Vary, tel: 602 572 887, e-mail: sekretariat@pppkv.cz
Pracoviště Sokolov: K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov, tel: 728 373 132, e-mail: info-sokolov@pppkv.cz
Pracoviště Cheb: Palackého 8, 350 02 Cheb, tel: 733 673 511, e-mail: info-cheb@pppkv.cz

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
v případě, že považujete za potřebné vyšetření žáka/žákyně v našem školském poradenském zařízení,
prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží jako podklad k našemu vyšetření.
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku i další spolupráci.

DŮVĚRNÉ

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK
Jméno a příjmení dítěte,
žáka nebo studenta
(dále jen žák)

Datum narození
Bydliště
Škola
Ročník
Důvod žádosti vyšetření
Plán pedagogické podpory

ano

Ne

I. Charakteristika žáka a jeho výukových, výchovných obtíží v konkrétních předmětech
(silné, slabé stránky; popis obtíží v korelaci s dovednostmi v daném ročníku – úroveň verbálního projevu, slyšeného, čtenářských dovedností,
včetně porozumění, úroveň početních dovedností, úroveň písemného projevu včetně zvládání gramatiky a další podstatné obtíže;
pedagogická, případně speciálně-pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav – zda má škola
k dispozici zdravotní dokumentaci dítěte -žáka ; další okolnosti ovlivňující chování žáka – úroveň pozornosti, zapomínání, úroveň
sebeobsluhy).

II. Charakteristika třídy
(počet žáků, počet žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), klima třídy, asistent pedagoga, interakce s pedagogy a vrstevníky –
úzkost, impulsivita), spolupráce se školním poradenským pracovištěm ve škole.
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III. Podpůrná opatření ve škole
(zohlednění při vzdělávání)

a) formy výuky: hromadná (frontální) výuka, skupinová výuka, kooperativní výuka, samostatná práce žáka,

b) metody výuky – specifikace úprav metod práce s žákem (metody čtení, metody výuky matematiky, využívání myšlenkových map,
apod.)

c) organizace výuky
(individualizace výuky, účast žáka v nápravách, pedagogická intervence, individualizovaná výuka, strukturovaná výuka)

d) hodnocení žáka
(vymezení úprav hodnocení, styl hodnocení, kritéria)

e) pomůcky
(využívání speciálních pomůcek, učebnic, ICT technika, atd.)
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IV. Domácí příprava
(popis domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou, spolupráce s rodinou)

V. Jiné sdělení
(zátěžová situace v rodině; zátěžová situace ve škole – vztahové problémy, postavení ve třídě; zájmy; návštěva ŠZ – DDM, ŠK, ZUŠ, sportovní
kroužky apod.)

VI. Žák jiného ŠPZ (PPP, SPC)
Pedagogický pracovník, určený dle § 11, vyhlášky 27/2016 Sb., pro spolupráci se ŠPZ
Jméno a příjmení
telefonní
e-mail
konzultační hodiny
kontakt

Výchovný poradce
Jméno a příjmení

Třídní učitel/ka
Jméno a příjmení

telefonní
kontakt

e-mail

konzultační hodiny

telefonní
kontakt

e-mail

konzultační hodiny

Zpracoval/a:

_______________________________

Ředitel/ka školy:

_______________________________

V ________________________________

Dne ____________________
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