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Příloha č. 1: Ukázka IVP z 1. a 2. stupně základní školy 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Příloha č. 2: Škálové otázky 

 
1. škálový okruh - Hodnocení žáka 
 
a) Informace uvedené v části věnované hodnocení jsou dostatečně návodné pro 
aplikaci ve výuce všemi pedagogickými pracovníky. 
 
1 2 3 4 5 
 
b) Informace uvedené v části věnované hodnocení jsou dostatečně srozumitelné 
pro aplikaci ve výuce všemi pedagogickými pracovníky. 
 
1 2 3 4 5 

c) Informace uvedené v části věnované hodnocení jsou dostatečně konkrétní pro 
aplikaci ve výuce všemi pedagogickými pracovníky. 
 
1 2 3 4 5 

2. škálový okruh - Reedukace žáka 

a) Informace uvedené v části týkající se reedukace SPU jsou dostatečně návodné pro 

realizaci pedagogickým pracovníkem 

1 2 3 4 5 

b) Informace uvedené v části týkající se reedukace SPU jsou dostatečně srozumitelné 

pro realizaci pedagogickým pracovníkem 

1 2 3 4 5 

c) Informace uvedené v části týkající se reedukace SPU jsou dostatečně konkrétní pro 

realizaci pedagogickým pracovníkem 

1 2 3 4 5 

3. škálový okruh - Realizace krátkodobých vzdělávacích cílů 

a) Formulace krátkodobých vzdělávacích cílů jsou dostatečně návodné pro realizaci 

pedagogickými pracovníky 

 
1 2 3 4 5 

 



 

b) Formulace krátkodobých vzdělávacích cílů jsou dostatečně srozumitelné pro realizaci 

pedagogickými pracovníky 

1 2 3 4 5 

c) Formulace krátkodobých vzdělávacích cílů jsou dostatečně konkrétní pro realizaci 

pedagogickými pracovníky 

1 2 3 4 5 

4. škálový okruh - Informace týkající se rozsahu a obsahu vzdělávání 

a) Informace uvedené v části týkající se rozsahu a obsahu vzdělávání jsou dostatečně 

návodné pro aplikaci jednotlivými pedagogickými pracovníky 

1 2 3 4 5 

b) Informace uvedené v části týkající se rozsahu a obsahu vzdělávání jsou dostatečně 

srozumitelné pro aplikaci jednotlivými pedagogickými pracovníky 

1 2 3 4 5 

 
c) Informace uvedené v části týkající se rozsahu a obsahu vzdělávání jsou dostatečně 

konkrétní pro aplikaci jednotlivými pedagogickými pracovníky 

1 2 3 4 5 

  



 

Příloha č. 3: Dotazník 

Dobrý den,  

Jmenuji se Šárka Štetinová, studuji 3. ročník Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy. Píši svoji bakalářskou práci, která se jmenuje Možnosti využití individuálního 

vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení. V praktické části mám 

zařazen dotazník. Velmi by mi pomohlo, vyplnění dotazníku, budu Vám velmi vděčná 

za Váš čas. Dotazník je samozřejmě anonymní, pouze pro potřeby bakalářské práce. 

Moc Vám děkuji  

DOTAZNÍK 

1. Informovanost  

1. Jak získáváte aktuální informace o specifických poruchách učení (SPU) – dyslexie, 

dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie)? Můžete označit i více odpovědí. 

a) Z odborných publikací,   

b) Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

c) Samostudiem z internetu 

d) Konzultacemi s odborníkem (speciálním pedagogem) 

e) Jinak…Jak? 

 

2. Byl/a jste seznámen/a s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) žáka? Kým 

seznámen/a? 

 

 

3. Byl/a jste přizván/a k přípravě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka? 

 

4. Podílíte se na vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu žáka? 

a) Dvakrát ročně 



 

b) Jednou ročně 

c) Nepodílím 

 

2. Výuka 

5. Má žák se specifickými poruchami učení  zadanou individuální práci při vyučovací 

hodině? 

a) Ano, má vždy zadanou individuální práci 

b) Ne, pracuje vždy s ostatními 

c) Podle potřeby žáka a dle obtížnosti probíraného učiva 

 

6. Jak hodnotíte žáka se specifickými poruchami učení? 

a) Slovně 

b) Známkami 

c) Slovně i známkami 

 

7. Používá žák se specifickými poruchami učení  při vyučovací hodině speciální 

pomůcky? Jaké? 

 

8. Dostávají žáci se specifickými poruchami učení jiné domácí úkoly než ostatní žáci ve 

třídě? 

 

3. Čas a pokrok 

9. Máte dostatek času věnovat se individuálně žákům se specifickými poruchami učení 

během vyučovací hodiny? 

 

10. Je znát pokrok žáka se specifickými poruchami učení  při navštěvování hodin 

náprav poruch učení? 



 

 

 

11. Daří se Vám realizovat cíle individuálního vzdělávacího plánu během školního 

roku? Zkuste zhodnotit v procentech. 

a) 0 – 25 % 

b) 26 – 50 % 

c) 51 – 75 % 

d) 76 – 100 % 

 

 


