Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Teplice, příspěvková organizace
Pracoviště: Most, J. Palacha 1534
telefon: 476 708 847, 723 321 593, e-mail: most@pppuk.cz

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK ZŠ ke zjištění podmínek vzdělávání žáka (vyplňuje TU)
Pracoviště Lípová 651/9, 415 01 Teplice
PŘÍJMENÍ dítěte
Pohlaví

JMÉNO
dívka

Škola

chlapec

Datum narození

Třída

Tř. učitel

Bydliště
Příjmení,jméno
zák.zást.,
telefon.kontakt

Datum
Příjmení,jméno a
podpis konzultanta
Základní údaje o školní docházce dítěte

Důvod vyšetření :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dosud realizovaná opatření ke zmírnění obtíží žáka :
Mělo dítě odklad školní docházky?

ano 

ne 

Opakovalo dítě některý ročník?

ano 

ne 

Kterou třídu a důvod?……………………………………………………………………………………………………….
Kolik je žáků ve třídě/z toho s PO ____________________________________________________________
Spolupráce rodičů a školy
Účastní se rodiče třídních schůzek?

vždy 

většinou ano 

spíše ne 

téměř nikdy 

Vyhledávají rodiče individuální konzultace?

často 

občas ano



spíše ne 

téměř nikdy 

Nosí pomůcky na vyučování?

vždy 

většinou ano 

spíše ne 

téměř nikdy 

Je dítě na vyučování připraveno?

Vždy

většinou ano

Prospěch dítěte
Známky na posledním vysvědčení + omluvená/neomluvená absence
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Výhledově (hlavní předměty)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kázeňská opatření/důvod/aktuálně Silné stránky žáka – uveďte oblasti, ve kterých žák zcela selhává nebo naopak vyniká
Slabé stránky žáka –

Mimoškolní aktivity, zájmy, záliby :
Český jazyk :
- čtenářské dovednosti :
- písemný projev :
- pravopis :
- psaní podle diktátu :

Matematika :
- zvládnuté numerické počítání v oboru :
- orientuje se na číselné ose :
- ovládnutí základních početních operací :
- logický úsudek :
- slovní úlohy:
- chybně čte, píše čísla :
- obtížně si vybavuje čísla :
- chybuje v porovnávání velikosti čísel :

Osobnostní charakteristiky dítěte
Jaké dítě je? (krátce, prosím, popište osobnost dítěte):

temperament:
živý

klidný

trpělivý

neposedný

vytrvalý

hravý

ctižádostivý

optimistický
svědomitý

stálý pesimista

výbušný

extrémně zpomalený

perfekcionista

Sebepojetí
suverén nízké sebevědomí

přiměřená sebedůvěra

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pozorujete u dítěte některý z těchto projevů?
neposlušnost

agresivita

roztěkanost

přecitlivělost

nervozita

emoční labilita 
smutek

plachost

zapomnětlivost 
lenost

třídní šašek

nechá se snadno ovlivnit 
jiné nápadnosti:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sociální postavení
má vedoucí postavení

neoblíben
vcelku oblíben 
stojí na okraji třídy 
Práce během výuky
Aktivita při hodině
hlásí se, i když nezná odpověď 
aktivní 
průměrně aktivní 
pasivní 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pracovní tempo
pomalé

přiměřené

rychlé

zbrklé s výkyvy 
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Samostatnost
dokáže pracovat samostatně

občas potřebuje pomoc

často bezradný 
potřebuje k práci dohled

neustále potřebuje vést

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pozornost
zřídkakdy nepozorné

občas nepozorné 
často nepozorné 
sebemenší podnět ho odvede od práce 
V průběhu výuky dochází k významnějšímu
zhoršování pozornosti 
nárůstu únavy 

nárůstu neklidu





zpomalení tempa

Které metody škola realizuje
čtení
Analyticko-syntetická



psaní
písmo comenia script
matematika
Hejného metoda

genetická

ano-ne
ano-ne



globální





jiná

jiná
jiná
Pohybové charakteristiky dítěte

hrubá motorika (TV):

těžkopádné



přiměřeně obratné 

jemná motorika (VV,…)

šikovné


Řeč

přiměřeně zručný 

neobratné
nešikovný




vyslovuje správně  , event. potíže blíže popište :
slovní zásoba :
vyjadřovací schopnosti :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vlastní postřehy :

Dne: …………………….Zpracoval/a:…………………………………………………………………………………………
Podpis

Děkujeme za Váš čas věnovaný dotazníku.

Byl/a jsem seznámen/a s výše uvedenými údaji
Dne:………………

…………………………………………………………………………………………………
Příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce

