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Příloha č. 1

Záznamový arch otázek pro výchovnou poradkyni

1) V jakém ročníku základní školy byly diagnostikovány žákům SPU/CH a jaké byly 

jejich specifické obtíže?

2) Byly obtíže týkající se SPU/CH avizovány již v předškolním věku nebo se projevily 

až v průběhu školní docházky?

3) Odlišovali se sledování žáci od ostatních? Pokud ano, tak jakým způsobem?

4) Zhoršil se či zlepšil se jejich školní prospěch po nastavení pravidelné domácí 

přípravy?

5) Spolupracovali rodiče sledovaných žáků se školou? Jakým způsobem?

6) Jak ovlivňují žáky se SPU/CH podle Vás postoje rodiny k domácí přípravě?

7) Doporučujete žákům formu pravidelného doučování ve škole, jak na tuto možnost 

reagují rodiče?

8) Jaké postoje zaujímají k pravidelné domácí přípravě pedagogové?

9) Využívají děti možnost doučování ve škole nebo raději v domácím prostředí?

10) Jak vnímá žáky se SPU/CH třídní kolektiv?
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Příloha č. 2

Záznamový arch otázek pro žáky

1) Chodíš do školy rád? Které předměty tě baví a ve kterých máš obtíže?

2) Hovořil s tebou některý z vyučujících o domácí přípravě a poradil ti jakým způsobem 

a jak často by ses měl na vyučování připravovat?

3) Na vyučování se připravuješ sám nebo ti někdo pomáhá?

4) Chodíš na doučování ve škole a kdy? Nebo chodíš na doučování mimo školu?

5) Kolik času věnuješ domácí přípravě a jak tato příprava probíhá?

6) Máš-li problém, na koho se s důvěrou můžeš obrátit?

7) Máš pocit, že když se doma dobře připravíš, jde ti to pak ve škole lépe?

8) Kdo ocení tvou domácí přípravu? A jak se to projevuje?

9) Jak vnímáš svou SPU/CH? Omezuje tě ve škole nebo v osobním životě?

10) Jakým způsobem tě vnímají spolužáci a jak se cítíš mezi nimi ty sám?
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Příloha č. 3

Písemný souhlas zákonných zástupců a informantů

Souhlasím se zpracováním údajů z poskytnutého rozhovoru a s osobními daty  

mého  syna/dcery,  které  budou  při  dodržení  všech  opatření  GDPR  použity  jako  

podkladový materiál pro vypracování diplomové práce Bc. Klementiny Fialové. 

Svým podpisem se zavazují všechny tři strany: rodiče, informant i výzkumník, že  

všechna získaná data podléhají mlčenlivosti.

datum: …………………….

podpis 

rodiče: ………………………………

informant: …………………………

výzkumník: …………………………
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