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DOTAZNÍK PRO ŠKOLU 

Prosíme třídní učitelku/učitele nebo výchovného poradce o vyplnění toho dotazníku, který nám 
pomáhá získat přesnější informace o chování dítěte ve školním prostředí. Odpovídejte, prosím, co 
nejpřesněji, odpovědi nemusí být jen stručné nebo heslovité. Pokud nám budete chtít sdělit ještě jiné 
důležité informace, budeme rádi, využijte posledního bodu dotazníku. Znění otázek, prosím, 
nepřepisujte ani nemažte jejich části. Vyplněný dotazník můžete odeslat buď poštou na naší adresu 
nebo emailem naší sociální pracovnici. (socialnipracovnice@svp-cl.cz)  

 

Název školy………………........................................................................................................ 

Jméno žáka/žákyně……………………………..………...... Datum narození …………….……………………  

Třída a rok školní docházky …………, …………………….Opakoval/a třídu ………………………………. 

Jméno třídního učitele ……………………………….……...Kontakt………………..……….…………………… 

Změny školy (pokud byly, vypište prosím adresu školy a časové období): 

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

 

1. Jaké jsou schopnosti žáka/žákyně a jeho/její osobnosti (nadání, vnímavost, pozornost, 
představivost, intelekt, způsob myšlení, aktivita, volní a citové vlastnosti):   

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

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

2. V čem je žák/žákyně dobrý/á – v  jakých oblastech vyniká (např. technické předměty, 
jazyky, sport, chování atd.): 

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

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

3. Je výše uvedený žák/žákyně ve vaší škole nějakým způsobem „problémový/á?“ Např. 
chování, úroveň přípravy na vyučování, časté zapomínání, špatný prospěch. Vypište co 
nejpodrobněji jeho/její obtíže: 

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

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

4. Jaké výchovné metody jste již použili a s jakým výsledkem?  Jaká jsou vaše očekávání, co 
by se u dítěte mělo změnit?  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. V čem vidíte příčiny jeho/jejích potíží? 

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

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

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

6. Pokud se žák/žákyně dopustil/a nějakých přestupků vůči školnímu řádu, uveďte jakých:  

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

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

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

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

7. Jaké má  žák/žákyně postavení mezi vrstevníky? (dominantní, oblíbený, odmítaný od 
ostatních atd.): 

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

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

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

8. Byly u žáka/žákyně diagnostikovány poruchy učení (kdy, jaké, byl/a integrován/a)?  

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

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

9. Jak rodiče spolupracují se školou?   

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

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

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

10. Jiné důležité informace nebo postřehy. 

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

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

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

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

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

 

 

Dotazník vyplnil/a ……………..……..….. Dne ….…………… Podpis…………….………… 

 

 

Děkujeme za spolupráci. 
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