Školské poradenské zařízení SPC
se sídlem Fričova 199, 274 01 Slaný
tel. +420 774 582 623 IČO: 07 418 205 IZO: 181061066
e-mail: spc@specialni-pedagogika.cz

Podklad k zpracování doporučení pro uzpůsobení podmínek
k vykonání závěrečné zkoušky ve školním roce ....../......
Jméno žáka/žákyně:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Místo pobytu / zařízení:
Název vzdělávacího oboru:
Ročník:
Střední škola:
Stupeň podpůrných opatření po dobu
studia:
Identifikátor jeho speciálních
vzdělávacích potřeb:
Žák/žákyně pracoval/-la po celou dobu
studia dle IVP:
Žák/žákyně pracoval/-la po celou dobu
studia s podporou asistenta pedagoga:
Žák/žákyně měl/-la prodloužené
studium:

ANO × NE
ANO × NE
ANO, o 1 rok
ANO, o 2 roky
NE

Popis kladů a předností žáka/žákyně,
oblasti, v kterých se mu/jí daří:

Jméno kontaktní osoby ve škole
zodpovědné za vzdělávání žáků
s potřebou podpůrných opatření:
Telefon:

E-mail:
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I.

Popis přetrvávajících obtíží žáka/žákyně, v jejichž souvislosti je nezbytné
uzpůsobit podmínky k vykonání závěrečné zkoušky (konkrétní popis obtíží):

Řečový projev při dialogu s druhou
osobou a způsob komunikace:
Paměť:
Pozornost:
Pracovní tempo a aktivita:

Nápadně snížené
Přiměřené
Nápadně zvýšené

Zvláštnosti v chování:

Specifika pozorovaná v motorice a
praktických dovednostech:

Specifika ve čtení a v písemném
projevu:

Specifika v matematice:

Specifika v teoretických předmětech:

Specifika v odborných předmětech:
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II.

Opatření přínosná pro žáka/žákyni k zdárnému vykonání závěrečné zkoušky:

Opatření:
Zařazení témat méně náročných na teoretické vědomosti.
Snížení náročnosti kritérií hodnocení výkonů žáků.
Opatření:
Zkoušení výhradně pedagogem, který jej/ji vzdělával, protože je možné, že
každá změna pedagogické interakce navodí stav, kdy nebude
schopen/schopna podat odpovídající výkon.
Otázky ze světa práce formulovat méně náročně.
Zajistit, aby jednotné zadání neobsahovalo samostatnou odbornou práci.
Zajistit formální úpravu tématu jednotného zadání (velikost písma apod.).
Písemnou zkoušku vykonat s asistencí.
Teoretickou zkoušku vykonat s asistencí.
Praktickou zkoušku vykonat s asistencí.
Zohlednit obtíže v motorice při vykonání praktické zkoušky.
Zvýšený důraz klást na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Prodloužení času na konání závěrečné zkoušky písemné.
Prodloužení času na konání závěrečné zkoušky teoretické.
Prodloužení času na konání závěrečné zkoušky praktické.
Veškeré pokyny pro žáka/žákyni stanovit tak, aby mu/jí byly tlumočeny
pouze jeho/jejím učitelem.
Jiný druh opatření (popište):

ANO

NE

ANO

NE

Jméno a příjmení zodpovědného pracovníka školy: __________________________________
Datum vyplnění: _____________________
Naše č.j.:

Podpis: _____________________
Ve Slaném, dne:

Na základě vedení výše uvedeného klienta/klientky v SPC jako žáka/žákyně se speciálními
vzdělávacími potřebami po celou dobu vzdělávání, průběžného pozorování a hodnocení
jeho/jejích speciálních vzdělávacích potřeb v příslušné střední škole doplněné aktuálním
posouzením jeho/jejích vědomostí a dovedností ve spolupráci s odborným pracovníkem
školy doporučuji uzpůsobit podmínky konání jeho/jejích závěrečných zkoušek tak, jak je
uvedeno v bodě II tohoto dokumentu.
Jméno a příjmení pracovníka SPC:……………………………………………
Podpis, razítko:……………………..
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