
Příloha 1 - Seznam aktuálních zákonů, vyhlášek, mezinárodních úmluv a dalších dokumentů, které 

souvisejí s výukou a vzděláváním tak, jak je uveden na portálu Inkluze.cz. 

 

Zákony: 

• Školský zákon č. 561/2004 Sb. - úplné znění s vyznačením změn  

• Zákon o pedagogických pracovnících – platný k 1. září 2012  

• Zákon o sociálních službách – Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.  

 

Vyhlášky: 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb. – Úplné znění, účinné k 1. 9. 2011, s vyznačením změn  

• Vyhláška č. 73/2005 Sb. – Úplné znění, účinné k 1. 9. 2014, s vyznačením změn  

• Vyhláška č. 73/2005 Sb. – Úplné znění, účinné k 1. 9. 2011, s vyznačením změn  

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., 

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných  

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních  

• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 

kariérním systému pedagogických pracovníků  

• Vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 

 

Nařízení vlády: 

• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků  

 

Mezinárodní úmluvy: 

• Úmluva o právech osob se zdravotním postižením  

 

 

Další dokumenty: 

• Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se 

zdravotním postižením č.j. 25 099/2007–24-IPPP  

• Národní akční plán inkluzívního vzdělávání  

 

 

 



Příloha 2 – Dotazník použitý v dotazníkovém šetření 

 

Člověk v tísni, o.p.s. – Programy sociální integrace – Skupinové doučování 

Evaluace doučování – DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

 

1. Do jaké třídy chodíš?………………………………………………………………………… 

 

2. Ve škole: 

a) mi to jde  b) nejde mi to  c) mi to jde v některých předmětech 

 

3. Jak hodnotíš kroužek doučování? 

a) těším se na odpoledne, kdy je doučování 

b) raději bych dělal/a něco jiného, ale ani doučování není nejhorší 

c) raději bych dělal/a něco jiného a nejradši bych na doučování nechodil/a 

d) vůbec se netěším na odpoledne, kdy je doučování 

 

4. Jak se cítíš mezi ostatními dětmi na kroužku? 

a) velmi dobře  b) dobře  c) normálně  d) nic moc  e) špatně 

         

 

5. Vyhovuje ti, že na doučování jsou různé děti z různých tříd 

a) ano  b) ne 

PROČ? …………………………………………………………………………………………… 

 

6. Na práci (učení) se nejlépe soustředím, když: 

a) je ve třídě úplné ticho b) se ostatní potichu baví při práci c) je ve třídě hluk 

d) jsem ve třídě, tak se nedokážu soustředit nikdy e) …………………………………………… 

 

7. Na kroužku nejraději pracuji: 

a) sám  b) ve dvojici  c) skupině  d) s dospělým  e)……………. 

 

8. Když potřebuji pomoct, vím, že se mohu obrátit na: 

a) doučovatel  b) učitele  c) děti  d) …………………………………… 

 



9. Na kroužku dělám nejraději: 

a) písemné cvičení z ČJ b) povídání c) čtení d) počítání d) pohybovou aktivitu  

e) hru  f) …………………………………………………………………………………. 

 

10. Když jdu na kroužek, tak: 

a) se bojím b) jsem nervózní c) jsem zvědavý/á d) jsem otrávený/á  e)……………… 

 

11. Když pracuji na kroužku a nerozumím tomu: 

a) mám pocit, že bych se nejraději sebral/a a odešel/a 

b) stydím se před ostatními 

c) nevadí mi to, protože mi poradí kamarád 

d) nevadí mi to, protože mi to někdo z dospělých vždy vysvětlí 

 

12. Úkoly (úlohy), které dostávám na kroužku, se snažím napsat: 

a) co nejlépe b) co nejrychleji c) hlavně aby to bylo hotové, ale nezáleží mi na správnosti 

d) nepíšu je, přijdou mi zbytečné e) …………………………………………………………. 

 

13. Chtěl/a bych být na kroužku hodnocený známkami nebo + a – : 

a) ano  b) ne  c) nevím 

 

14. Když mám mluvit před ostatními, tak: 

a) mám strach  b) stydím se  c) nevadí mi to d) jsem rád, baví mě to 

 

15. Oznámkuj jako ve škole podle toho, jak Tě na doučování baví: 

a) mluvit před ostatními 1 2 3 4 5 

b) číst a vyprávět o tom, co jsem četl/a 1 2 3 4 5 

c) pracovat u tabule 1 2 3 4 5 

d) počítat příklady z matematiky  1 2 3 4 5 

e) dělat domácí úkoly  1 2 3 4 5 

f) povídat si s ostatními  1 2 3 4 5 

g) hrát hry 1 2 3 4 5 

h) ptát se na nejrůznější otázky 1 2 3 4 5 

i)  1 2 3 4 5 

 

 



16. Na kroužku: 

a) mi to jde  b) nejde mi to  c) záleží na tom, co děláme 

 

17. Jaká aktivita (hodina) se ti na kroužku nejvíce líbila? 

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

…………………………………………………………………………… 


