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Zpráva střední školy o žákovi - dotazník k maturitě

individuální integrace, skupinová integrace, vzdělávání ve speciální škole

třída dle § 16 odst. 9

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.

Jména rodičů:

datum: podpis zletilého klienta - zákonného zástupce*):

E-mail klienta - rodičů:

Rodné číslo:

Příjmení a jméno žáka:

Adresa bydliště a PSČ:

tel.: 553 810 750-1

e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz

ID: 3rnfc46 ID: 3rnfc46

Žádost
zletilého klienta - zákonného zástupce*) o posouzení možnosti uzpůsobení podmínek státní maturitní zkoušky

Žádám tímto o vyšetření:

pro pracoviště:

PPP Kpt. Vajdy 2656/1a PPP 17. listopadu 1123

Ostrava - Zábřeh Ostrava - Poruba

700 30 708 00

tel.: 553 810 700-1

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh,
příspěvková organizace

pro pracoviště:

ANO

Které školské poradenské zařízení vystavilo zprávu o speciálních vzdělávacích potřebách žáka?

Jakou formou je zajišťováno speciální vzdělávání žáka?

PO III. PO IV. PO V.

Adresa školy a PSČ:

PO I.

Ve šk. roce

NE

navštěvuje  

Pokud ano, kdy – ve kterém ročníku studia?

NEANOByla škola seznámena s tím, že jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami?

Předmět:

Hodnocení:

RED-IZO školy:

ročník  tř. učitel(ka):

Prospěch ve všech předmětech na posledním vysvědčení dne:

název a adresa příslušné ŠPZ:

Byl žákovi vypracován individuální vzdělávací plán?

V případě, že škola nemá zprávu šk. poradenského zařízení, kým byla o speciálních vzdělávacích potřebách žáka 

informována? např. rodičem, lékařem, jiným odborným pracovištěm…(uveďte název a adresu):

PO II.

*) nehodící se škrtněte



vypracoval

ano (popiště vhodné uzpůsobení podmínek konání zkoušky)

Jaké potíže ve vzdělávání se u žáka projevovaly v průběhu studia? Ovlivnily tyto potíže hodnocení výsledků ve 

vzdělávání?

Jaký byl přístup žáka k výuce, spolupráce s učiteli?

Jsou při vzdělávání žáka/žákyně využívány individuální kompenzační pomůcky? Pokud ano, jaké?

Měl žák po dobu studia, či má dosud, pedagogického nebo osobního asistenta? Pokud ano, v jakých činnostech 

asistent žáka podporuje či podporoval?

ne

Potřebuje žák navýšit čas pro písemnou zkoušku nebo praktickou zkoušku profilové části?

podpis ředitele / ředitelky školy

V případě diagnostikovaných SPU, prosíme o vyplnění "Tabulky symptomů"                                                

(http://www.ppp-ostrava.cz/formulare/ )

Jaká konkrétní podpora byla žákovi během studia poskytována?

Datum vyplnění dotazníku:

*) nehodící se škrtněte


