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Školní dotazník pro ZŠ 

 
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, prosíme Vás o vyplnění školního dotazníku Vašeho žáka/žákyně 
z důvodu žádosti o vyšetření v Pedagogicko - psychologické poradně/Speciálně pedagogickém centru 
Slunce. U naznačených odpovědí stačí podtrhnout vhodnou položku, ostatní informace můžete vepsat do 
volných kolonek, v případě potřeby i na volný papír, který přiložíte ke školnímu dotazníku. Vaše informace 
jsou velice cenné ke komplexnímu poznání žáka/žákyně. Děkujeme Vám za spolupráci. 

 
Jméno, příjmení: __________________________________ Dat. nar.:_______________ 
 

Škola: _____________________________________  Třída: _______________________ 
 

Ročník: _______________   Rok školní docházky:________________________ 

 

Situace v kmenové třídě 

Celkový počet žáků: 
 

Počet žáků, kterým je ve třídě přiznána 
podpora asistentem pedagoga: 

Počet žáků s I.stupněm PO: Počet žáků, kterým je ve třídě přiznána 
podpora školním speciálním pedagogem: 

Počet žáků s II.- V. stupněm PO:  
             

Informace o intervenci jiného odborného pracoviště (má-li škola informace) PPP, SPC, 
odborná poradna, SVP apod.: 
 

Dosud realizovaná pedagogická opatření (např. doučování, reedukace atd.): 
 

Plán pedagogické podpory PLPP (stručné zhodnocení): 
 
 

 

U žáka/žákyně se vyskytují problémy v/ve (popište konkrétní potíže): 

Čtení :  

Pravopisu:  

Psaní:  

Matematice :  

Cizí jazyk:  

Chování:  

 

Pozornost: 

 velmi dobrá, nadprůměrná 
 

 průměrná 
  i nepatrný vedlejší podnět žáka vyruší 

 
 zjevná nesoustředěnost 
  s výraznými obtížemi 

 
 

 

Osobní tempo:  
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 překotné  přiměřené 

 rychlé  velmi pomalé 
  

Pracovní úsilí:     

 mimořádná píle 
 

 obvyklé, bez zjevných výkyvů 
  apatický, lhostejný 

 
 nestálé 

 pracuje samostatně  bez dohledu dochází ke zhoršování výkonu 

 úkoly dokončuje  málokdy úkol dokončí 

   

Chování:  

K dospělým: K vrstevníkům: 
   bez obtíží   bez obtíží 

 s obtížemi (popište): 
 

 s obtížemi (popište): 
 
  

Komunikační schopnosti - vyjadřování:  
 

 

 velmi dobré  jiné nápadnosti 
  průměrné  obsahová chudost, zamlklost, nesdílnost 
  omezené 

 
 

 

Silné stránky žáka: 

 

Postavení ve třídě: 
 

 

 vedoucí postavení, iniciátor 
 

 má časté konflikty, neoblíben 
  je akceptován  samotář 
  snadno ovlivnitelný  

 

Prospěch žáka (poslední vysvědčení ):  

Chov. Mat ČJ AJ/NJ Prv Vl Jiné:  Jiné: Jiné: 

         

  

Spolupráce s rodinou: 
 

 

 velmi dobrá 
 

 vyhovující 

 problematická 
 

 obvyklá 
     

Doplňující informace (příprava na výuku, zdravotní oslabení, jiná specifika atd.): 

 
 
 
 
 
 

Děkujeme za vyplnění 
 
Datum:_____________     Podpis:________________________ 


