
DOTAZNÍK PRO ŠKOLU – K ŽÁDOSTI O VYPRACOVÁNÍ POSUDKU PRO 

UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Žák se obrátí na ředitele školy, který určí, kdo z pedagogů školy odpovídá za vyplnění dotazníku 

(položky týkající se výuky vyplní vyučující maturitních předmětů) 

Jméno a příjmení žáka: 

Datum narození: 

Bydliště: 

Škola: RED IZO školy:RED IZO školy:  

Obor:                   

Ročník: Třídní učitel: 

Předchozí vyšetření (kdy, kde): 

☐  Žák se zohledněním vzdělávacích potřeb dle §2, odst.1 b)   (zatrhněte dle závěrů a doporučení ve zprávě) 

☐   Žák se zdravotním znevýhodněním

☐   Žák se zdravotním postižením  

☐    Specifické vývojové poruchy učení 

☐    Specifické vývojové poruchy chování 

☐    Jiné (mentální, tělesné, smyslová postižení) 

Forma zajišťování vzdělávacích potřeb žáka: (lze zatrhnout více možností) 

☐    zohlednění ve výuce a hodnocení  

☐    individuální vzdělávací plán (IVP)  

☐    individuální integrace  

☐    zařazení do školy samostatně zřízené 

☐    jiné (uveďte, např. asistent pedagoga, osobní 

asistent….) 

Jaké potíže ve vzdělávání se u žáka/žákyně projevují? (zatrhněte a vypište co nejpodrobněji) 

☐   Čtení:  

☐   Psaný projev: 

☐   Řečový projev: 

☐   Práceschopnost (pozornost, pracovní tempo): 

☐   Tenze, snížená frustrační tolerance: 

☐   Jiné: 
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Má žák/žákyně navýšen časový limit na řešení některých úloh a činností během vzdělávání? Pokud 

ano, při kterých a o kolik? (zatrhněte a vypište co nejpodrobněji)  

☐   Český jazyk:  

 

☐   Cizí jazyk: 

  

☐   Ostatní předměty, které budou součástí MZ (včetně školní části):  

 

 

 

Je při výuce a hodnocení žáka/žákyně využívána tolerance specifické chybovosti? Pokud ano, jaká? 

(zatrhněte a vypište co nejpodrobněji)  

☐   Český jazyk: 

  

☐   Cizí jazyk: 

  

☐   Ostatní předměty, které budou součástí MZ (včetně školní části):  

 

 

 

Jsou při vzdělávání žáka/žákyně využívány individuální kompenzační pomůcky? Pokud ano, jaké? 

(zatrhněte a vypište co nejpodrobněji)  

☐   Český jazyk:  

 

☐   Cizí jazyk:  

 

☐   Ostatní předměty, které budou součástí MZ (včetně školní části):  

 

 

 

Jméno a podpis učitelů, kteří dotazník vypracovali:   

 

 

Razítko školy:        Datum:   




