
 

 

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK  

INDIVIDUÁLNĚ / SKUPINOVĚ INTEGROVANÝ ŽÁK 
 

Jméno a příjmení:  Datum narození: 

Bydliště: 

Základní škola: Třída:  Třídní učitel/ka: 

Integrace doporučena (zařízení, pracovník): 

 

1. Forma poskytované speciálně pedagogické péče 

 

 skupinová (třída pro žáky se specifickými poruchami učení) 

 individuální 
- se žákem pracoval speciální pedagog individuálně v době vyučování  

- se žákem pracoval speciální pedagog individuálně mimo dobu vyučování  

- se žákem pracoval speciální pedagog individuálně za přítomnosti rodičů  

- se žákem pracoval speciální pedagog ve skupince žáků v době vyučování                                                                                                                                                                       

(počet dětí ve skupině:        ) 

- se žákem pracoval speciální pedagog ve skupince žáků mimo dobu vyučování 

(počet dětí ve skupině:        ) 

- se žákem pracoval speciální pedagog ve skupince žáků za přítomnosti rodičů 

(počet dětí ve skupině:        ) 

- péče nebyla poskytována; uveďte prosím důvody ........................................... 

 

2. Frekvence a doba setkání:         krát týdně,        minut 

 

3. Na co byla nápravná péče převážně zaměřena: 

 

 

 

4. Které metody a postupy se osvědčily (včetně případné spolupráce asistenta pedagoga): 

 

 

 

5. Co se podařilo zlepšit: 

 

 

 

6. Na čem je ještě třeba pracovat: 

 

 

7. Přístup rodiny k poskytované péči (účast na konzultacích, apod.): 

 

 

8. Přístup žáka k poskytované péči (účast na podpůrné péči, snaha, píle, nezájem,….): 

 

 



 

 

9. Doporučení pro příští období: 

 integrace se osvědčuje, budeme pokračovat v nápravné práci stejným způsobem 

 integrace již není třeba, nadále přetrvávají speciální vzdělávací potřeby, které 

vyžadují zohlednění ve vzdělávání 

 pokračovat v individuální/ skupinové integraci s přítomností asistenta pedagoga 

 pokračovat v individuální/ skupinové integraci bez přítomnosti asistenta pedagoga  

 jiné doporučení (IVP bez integrace, změna typu integrace,….) 

 

 

 

Jméno a podpis učitele podílejícího se na reedukaci: 

Datum: 

 

 

Vyjádření rodičů k realizaci integrace a plnění individuálního vzdělávacího plánu (probíhala 

integrace dle stanovených pravidel, došlo ke zmírnění, zhoršení obtíží, konzultace se konala 

v pravidelných intervalech, apod….) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Žádám, aby PPP Česká Lípa zaslala škole dokumentaci potřebnou k prodloužení integrace, 

případně žádám o kontrolní vyšetření mé dcery/ syna, pokud je to vzhledem k průběhu péče 

potřebné. 

 

 

Jméno a podpis rodičů: 

Datum: 


