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Příloha I 

Dotazník 

Vážená výchovná poradkyně, vážený výchovný poradce, 

chtěla bych Vás požádat o spolupráci při zpracovávání mé bakalářské práce na 

téma Metodická spolupráce školských poradenských zařízení v Mladé Boleslavi 

se základními školami, ve kterých jsou individuálně integrováni žáci se 

zdravotním postižením. 

Cílem mé práce je zmapovat spolupráci mezi školskými poradenskými 

zařízeními (PPP/SPC) a Vaší školou, proto bych Vás ráda požádala o odpovědi 

na následující otázky. 

Dotazník je anonymní. Nemusíte se podepisovat. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas. 

Jana Kubalová, studentka 3.ročníku PedF UK, oboru SPPG 

 

Instrukce k otázkám: 

U otázek s více možnostmi zaškrtněte prosím vyhovující odpověď. 

U otázek bez možností odpovídejte slovně. 

 

1) Kdo iniciuje žádost o metodickou podporu ze strany školského poradenského zařízení 

(PPP/SPC) při vzdělávání integrovaného žáka se zdravotním postižením (zejména při tvorbě 

nebo úpravách individuálního vzdělávacího plánu)? 

a)  ředitel školy 

b)  třídní učitel nebo učitel naukového předmětu 

c)  výchovný poradce 
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2a) Jaká je četnost kontaktů s PPP/SPC během 1 školního roku v souvislosti se vzděláváním 

žáka se zdravotním postižením, který má vypracovaný individuální vzdělávací plán? 

a)  1 - 2 

b)  3 - 5 

c)  6 a více 

 

2b) V následující tabulce uveďte odhadem procentuální zastoupení uvedených forem 

kontaktu: 

 

Formy kontaktu 

 

Vyjádření v %  

 

telefonicky 

 

 

e - mail 

 

osobní návštěva pracovníka školy 

v poradenském zařízení 

 

osobní návštěva poradenského 

pracovníka ve škole 

 

 

3) Kolik integrovaných žáků se zdravotním postižením se tento školní rok vzdělává ve Vaší 

škole? 

                     ……………………………………………………… 

 

Stupeň ZŠ Počet integrovaných žáků 

1.  

2.  
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4) Kdo se aktivně podílí na tvorbě IVP pro integrovaného žáka se zdravotním postižením? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

5) Která forma spolupráce s PPP/SPC na tvorbě a vyhodnocování IVP Vám vyhovuje 

nejvíce? 

a)  telefonicky 

b)  e - mail 

c)  osobní návštěva pracovníka školy v poradenském zařízení 

d)  osobní návštěva poradenského pracovníka ve škole 

 

6) Čeho se týká konzultace s PPP/SPC v souvislosti s IVP nejčastěji? 

a)  metody výuky 

b)  metody reedukace 

c)  úpravy obsahu a rozsahu učiva 

d)  hodnocení školní činnosti žáka 

e)  kompenzační a didaktické pomůcky 

f)  jiné  (prosím vypište): 

…………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

7) Co Vám chybí ve spolupráci s PPP/SPC (co byste ještě uvítali)? 

…………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………. 
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8) Jakým způsobem podává škola informace o průběhu vzdělávání (realizaci IVP, reedukaci 

apod.) integrovaného žáka školskému poradenskému zařízení? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

9) Jaké opatření v rámci IVP nejčastěji využíváte? 

a)  způsob hodnocení výsledků školní činnosti 

b)  metody výuky (např. využívající multisenzoriální přístup apod.) 

c)  navýšení času pro vypracování úloh, testů 

d)  reedukační aktivity 

e)  využívání kompenzačních a didaktických pomůcek 

f)  redukce obsahu učiva 

g)  jiné  (prosím vypište): 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 


