Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh,
příspěvková organizace

pro pracoviště:
PPP Kpt. Vajdy 2656/1a
Ostrava - Zábřeh
700 30
tel.: 553 810 700-1
e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz
ID: 3rnfc46

pro pracoviště:
PPP 17. listopadu 1123
Ostrava - Poruba
708 00
tel.: 553 810 750-1
e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz
ID: 3rnfc46

Žádost
zákonného zástupce o vyšetření ve školském poradenském zařízení
Žádám tímto o vyšetření:
Příjmení a jméno žáka:
Rodné číslo:

••

••

/

Jména rodičů:
Adresa bydliště a PSČ:

tel.:

E-mail rodičů:
Dětský lékař:

Důvod vyšetření:

Současně žádám o zpracování níže uvedeného pedagogického zjištění školy (informace o dosavadním průběhu vzdělávání
žáka) a jeho zaslání na adresu příslušného pracoviště pedagogicko-psychologické poradny.
podpis zákonného zástupce žáka:

datum:

Zpráva mateřské školy o dítěti
zasíláme jako podklad

k prvotnímu vyšetření

Adresa školy a PSČ:

ke kontrolnímu vyšetření
tel.:

Adresa mateřské školy a PSČ:
učitel(ka) MŠ:
třída podle § 16, odst. 9

tel.:

ANO

NE

Poslední psychologické vyšetření bylo provedeno dne:
kým:

Popis obtíží (v případě kontrolního vyšetření uveďte změny od posledního vyšetření včetně současného stavu):

*) nehodící se škrtněte
**) dle potřeby rozveďte v "Další údaje"
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Zpráva školy o žákovi...
(pouze pro potřebu PPP Ostrava)

Dosavadní provedená opatření školy k řešení problémů žáka:
Forma vzdělávání žáka:

Žákovi byla poskytována podpora:

plán pedagogické podpory

asistentem pedagoga

školním psychologem

podpůrná opatření (vypsat stupeň)

dalším pedagogickým pracovníkem

školním speciálním pedagogem

individuální vzdělávací plán

chůvou

Komentář k provedeným opatřením (další případná specifikace, efekt provedených opatření...):

Případný návrh školy na další opatření:

Adaptace na režim MŠ: bez obtíží - s mírnými obtížemi - se značnými obtížemi

Jak se zapojilo do dětského kolektivu: rychle se spřátelilo s ostatními dětmi - v kolektivu je oblíbené; - rychle se spřátelilo s ostatními dětmi v kolektivu není oblíbené (proč); samotářské - hraje si samo - nehraje si

Při hře: aktivně se zapojuje - pasivně přihlíží, hru sleduje - zcela nezúčastněné při hře - neumí spolupracovat a hru kazí - vyvolává konflikty a
napadá děti - předvádí se

Při plnění úkolů školského charakteru se dítě: velmi dobře soustředí - dobře se soustředí - je rychle unavené - nesoustředí se - je neklidné je pasivní - projevuje nezájem

Úroveň kresebného projevu: odpovídá věku - velmi dobrá - pod hranicí věkové normy

Ruce a prsty: velmi zručné - průměrně zručné - nešikovné

Dává přednost ruce: levé - pravé - střídá obě ruce - je vedeno jako levák
Slovní zásoba: bohatá - přiměřená věku - nápadně chudá - značně zaostalá

Výslovnost: umí vyslovovat správně všechny hlásky - nesprávně vyslovuje hlásky (které)

Řeč: pomalá - přiměřená - nápadně rychlá - zajíkavá při vzrušení - koktá - artikulačně neobratná

S dítětem se doma mluví: česky - slovensky - jinak (jak)
V pohybových hrách: velmi pohyblivé - průměrně pohyblivé - neobratné

Závady v chování: chování zcela bez závad; lhaní, destrukce, zvýšená dráždivost, agresivita, negativismus, drzost

*) nehodící se škrtněte
**) dle potřeby rozveďte v "Další údaje"
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Zpráva školy o žákovi...
(pouze pro potřebu PPP Ostrava)

Ovladatelnost: umí poslechnout - zlobí často - zlobí pravidelně, situačně ještě adekvátní aktivita - živé dítě, obtížně se zvládá

Jiné nápadné projevy: tiky, okusování nehtů, jiné neurotické projevy (které), zvracení, plačtivost, úzkostnost

Dítě se jeví: připravené na docházku do ZŠ - prospělo by mu odročení školní docházky a pokračování v docházce do MŠ - prospělo by mu
odročení školní docházky a zařazení do přípravného roč. ZŠ - vyžaduje přímé zařazení do speciální školy (jaké)

Další údaje:

Informace o intervenci jiného odb. pracoviště (má-li škola tyto informace k dispozici, příp. závěry odb. vyšetření...)
jiné školské poradenské zařízení (PPP, SPC)

logoped

odborný lékař

jiné odb. pracoviště (vypište)

OSPOD

středisko vých. péče

Situace v kmenové třídě žáka (dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb.)
celkový počet žáků ve třídě:

počet žáků nadaných:

počet žáků se SVP s přiznanými podpůrnými opatřeními stupně:

I.

II.

III.

IV.

V.

počet žáků, kterým je při vzdělávání poskytována podpora:
asistentem pedagoga

dalším pedag. pracovníkem (specifikujte)

Zpracoval:
třídní učitel
jméno, příjmení, titul

podpis

jméno, příjmení, titul

podpis

jméno, příjmení, titul

podpis

jméno, příjmení, titul

podpis

jméno, příjmení, titul

podpis

jméno, příjmení, titul

podpis

výchovný poradce
školní psycholog
školní spec. pedagog
asistent pedagoga
chůva

V

dne
razítko školy

V

dne
podpis zákonného zástupce žáka

*) nehodící se škrtněte
**) dle potřeby rozveďte v "Další údaje"
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Zpráva školy o žákovi...
(pouze pro potřebu PPP Ostrava)

Přílohy:
plán pedagogické podpory žáka

ze dne:

individuální vzdělávací plán

ze dne:

jiné přílohy (vypište)

ze dne:

Pozn.:
1.

Žádost zákonného zástupce o vyšetření ve školském poradenském zařízení vyplní a podepíše zákonný zástupce nezletilého žáka nebo
zletilý žák.

2.

Pedagogické zjištění (informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka - zprávu školy o žákovi) velmi podrobně zpracuje třídní učitel ve
spolupráci s vyučujícími ostatních předmětů, výchovným poradcem, šk. spec. pedagogem, šk. psychologem...

3.

Přílohy jsou stanoveny dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálnímivzdělávacími potřebami a
žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

*) nehodící se škrtněte
**) dle potřeby rozveďte v "Další údaje"
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Zpráva školy o žákovi...
(pouze pro potřebu PPP Ostrava)

