PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA,
KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Víta Nejedlého 591/4, 734 01 Karviná - Ráj,
tel: 597 582 370 www.pppkarvina.cz
AKTUÁLNÍ INFORMACE O MATERIÁLNÍCH A PERSONÁLNÍCH PODMÍNKÁCH ŠKOLY
(SNÍMEK TŘÍDY)
(dle vyhlášky č. 27 Sb., ze dne 21. ledna 2016, §12)
Podklady pro návrh podpůrných opatření
Jméno a příjmení žáka: …………..………………...……….……………

narozen/a: ……………………..……..

třída: ………………

opakoval/a ročník: …………….……..….

počet žáků ve třídě: ………..…..……

škola: ……………………………………..……………………..…………

tř.učitel/ka: ………...………………….

žák navštěvuje PPP

□ ano □ ne // žák navštěvuje SPC □ ano □ ne //

žák je v péči logopeda

□ ano □ ne

žák navštěvuje SVP

□ ano □ ne

žák je v péči tohoto odborného lékaře: …………………………………

počet žáků třídy ve II. – V. stupni podpory: ………………

počet žáků nadaných: ………………

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY:
ve třídě je asistent pedagoga:
2. pedagog ve třídě:
pedagogická intervence:
škola má školního psychologa:
škola má školního speciálního pedagoga:
předmět speciálně pedagogické péče:
družina součástí školy:

□ ano
□ ano
□ ano
□ ano
□ ano
□ ano
□ ano

□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne

úvazek: 0,25 0,5 0,75 1,0

úvazek: 0,25 0,5 0,75 1,0
úvazek: 0,25 0,5 0,75 1,0

škola nemá družinu:

□

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY:

□

□

kompenzační pomůcky:
škola disponuje
nedisponuje, žádá tyto - specifikujte:
(určené pro kompenzaci specifických poruch chování – viz Přehled podpůrných opatření, část B)
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………………………………………………………....
speciální učebnice a pomůcky:

□ škola disponuje

□ nedisponuje, žádá tyto - specifikujte:

……………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………....
softwarové a IT vybavení:

□ škola disponuje

□ nedisponuje, žádá toto - specifikujte:

……………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Jméno a příjmení osoby zodpovědné za komunikaci se ŠPZ: ……………………………….………………….….
kontaktní údaje na tuto osobu, tel: …………………….

e-mail: .. …………..………………..……………………

konzultační dny, hodiny: …………………………………….…………………………………………………...……
V ………………………

dne …………………..

…………………………………………………..
podpis ředitele školy, razítko

Informace jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy – více informací na http://pppkarvina.cz/ochrana_osobnich_udaju.html
Tiskopis Pedagogicko-psychologické poradny, Karviná, p.o. Víta Nejedlého 591/4, 734 01 Karviná – Ráj
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