
7. Přílohy

Příloha č. 1 – Dotazník pro potřeby bakalářské práce

Dotazník pro účely bakalářské práce
Poznámky k vyplnění:

- u otázek může být zvýrazněno více odpovědí
- z důvodu výzkumného záměru je dotazník rozdělen na dvě části – pro pracovníky 

škol, kteří mají zkušenost s integrací (část I.) a pro pracovníky, kteří nemají zkušenosti 
s integrovanými žáky (část II.).

- po zodpovězení první otázky je třeba se rozhodnout pro jednu z nabízených možností  

1. Máte na škole integrovaného žáka
         
                   ano x ne
    
     délka trvání integrace…………(počet let)

I.
1. O jakého žáka dle § 16 a §17 školského zákona č. 561/2004 se jedná:
     a. zdravotní postižení
     b. zdravotní znevýhodnění
     c. sociální znevýhodnění
     d. nadaný žák 

2. Kým je vydán integrační posudek
     a. SPC
     b. PPP

3. Jaká jsou podpůrná opatření?
     a. IVP
     b. Asistent pedagoga 
     c. Osobní asistent
    d. Jiná (uveďte)…………………………………………….
      V případě zaškrtnuté odpovědi b – Jakým způsobem je AP financován:
                          a. vlastní mzdové prostředky 
                          b.  z prostředků zřizovatele
                          c. grantová schémata
                          d. úřad práce
                          e.jiné

4. Jaké jsou materiální podmínky integrace?
    a. vyhovující
    b. nevyhovující  

5. Pomůcky získáváte:



    a. sponzorské dary
    b. granty
    c. navýšený normativ
    d. ostatní………(MŠMT)
II.

1. Z jakého důvodu jsem se s integrací během své praxe nesetkal:
     a. materiální podmínky
     b. neochota pedagogického sboru
     c. není požadavek
     d. jiné ………………………………………

2. Naše škola je po všech stránkách připravena integrovat:
       a. ano
       b. ne

3. Na čem podle Vás především závisí úspěšnost integrace?:
      (u otázek 3 – 4 max. tři možné odpovědi)
       a. dobrý kolektiv, kde je pak dítě přijato
       b. dobrá kooperace mezi školou, poradenskými zařízeními
       c. velká iniciativa rodičů
       d. dobré pomůcky a učebnice
       e. snaha učitelů a reedukačních učitelů
       f. dobrá motivace školy  
       g. snaha integrovaného žáka

4. V čem spatřuji největší problém integrace na SŠ:
       a. nedostatek financí
       b. nízká motivace pedagogického sboru
       c. nedostatečné vzdělání pedagogického sboru
       d. nezájem rodičů
       e. špatná spolupráce se SPC či s PPP
       f. malá informovanost o tomto jevu
       g. vypracovaní a dodržování individuálního vzdělávacího plánu
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