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INFORMACE ŠKOLY O ŽÁKOVI (ZŠ) 

Žák 

Jméno a příjmení žáka:       Datum narození:       

Adresa bydliště:       

 

Škola 

Přesný název školy:       

Adresa školy (+PSČ)       

ID datové schránky         

    

Jméno aktuálního koordinátora inkluze:       

Telefon:        Email:       

 

Jméno školního spec. pedagoga, který vyučuje předměty spec. pedag. péče (Mgr – spec. pedagog,  

event. pedagog s rozšířenou kompetencí):       

Jméno školního psychologa (pokud je ve škole):       

 

Třída         Rok školní docházky:       

Je žák vykazován jako integrovaný:         IVP vypracován:       

Počet žáků ve třídě, kterou žák navštěvuje:         

Počet žáků s přidělením PO – dle stupně PO v dané třídě (bez ohledu na ŠPZ, v jehož jsou péči) 

1. stupeň       2. stupeň       3. stupeň       4. stupeň       5. stupeň       

 

Asistent pedagoga v dané třídě (bez ohledu na ŠPZ, které je doporučilo), včetně jeho úvazku: 

      

Přítomnost dalšího pedagoga v dané třídě:        

Předměty speciálně pedagogické péče zapracované ve ŠVP:       

 

Výuka cizích jazyků 

Anglický jazyk  vyučován od       ročníku 

2. cizí jazyk (     ) vyučován od       ročníku 

3. cizí jazyk (     ) vyučován od       ročníku 

 

Informace o dosavadním průběhu vzdělávání 

Opakování ročníku       

Dosud realizována opatření (vyberte z následujících možností) 

Plán pedagogické podpory       Péče školního spec. pedagoga       

IVP       Péče školního psychologa       
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Pedagogická intervence       (pokud ano, uveďte jaká)       

Hodiny spec. pedagogické péče       (pokud ano, uveďte jaké)       

Asistent pedagoga       (pokud ano, uveďte výši úvazku)       

Které ŠPZ asistenta pedagoga doporučilo       

 

Popis obtíží žáka (řeč, jazykové dovednosti – čtení, psaní) 

      

 

Poslední klasifikace 

      

 

Jiné odborné pracoviště, které se podílí na řešení obtíží žáka 

SPC       

PPP       

Jiné       

 

Návrh školy 

 

Forma vzdělávání 

IVP       

Třída, odd., skupina v běžné škole podle §16, odst. 9 ŠZ       

 

Organizace výuky 

Pedagogická intervence (její zaměření)       

Předměty speciálně pedagogické péče (uveďte, které)       

 

Personální podpora 

Asistent pedagoga       

Další pedagog ve třídě       

Školní speciální pedagog       

Školní psycholog       

 

Pomůcky (vypište)       

 

Návrh změny PO (např. hodnocení apod., vypište)       

 

Návrh úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání       

 

Jiné       

 

Za školu vyplnil 

 

Jméno a příjmení  Podpis:  

Datum vyplnění:      

 razítko školy  

Zákonný zástupce 

(jméno a příjmení:)  Podpis  

 


