
Informace pro zákonné zástupce a zletilé žáky, jak postupovat před návštěvou školského 

poradenského zařízení (dále jen ŠPZ)  

 Je nutné sledovat datum konce platnosti doporučení. 

 V předstihu se objednat v ŠPZ – zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák sám. 

 Vytisknout si na stránkách ŠPZ dotazník (KPPP v sekci dokumenty pod názvem Školní dotazník 

SŠ) 

 Vyplnit osobní údaje a známky z posledního vysvědčení. 

 Předat k doplnění třídnímu učiteli, vyučujícímu ČJL, cizího jazyka a MAT 

 Dotazník vzít s sebou do ŠPZ. 

Žáci 1. ročníku, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo jiná omezení, dodají doporučení ŠPZ 

k přijímacímu řízení. V případě, že k přijímacímu řízení dodali jen Návrh konkrétních úprav podmínek 

přijímání ke vzdělávání, je nutné spojit se s ŠPZ a dodat škole doporučení (na začátku školního roku). 

Nové vyšetření obvykle není nutné, pokud je doporučení stále v platnosti.  

 

Žáci 4. ročníku, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo jiná omezení, mohou požádat  

o uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce.  

Následující postup:  

 Žák se nejpozději na začátku 4. ročníku objedná do ŠPZ. 

 Žák vytiskne formulář na stránkách ŠPZ (KPPP v sekci dokumenty pod názvem Uzpůsobení 

podmínek maturitní zkoušky – dotazník pro školu). V případě, že nemá tuto možnost, vyzvedne 

si formulář u výchovné poradkyně. 

 Žák vyplní osobní údaje. 

 Žák předá dotazník k doplnění třídnímu učiteli, vyučujícímu ČJL, cizího jazyka a vyučujícím   

dalších předmětů (matematika, odborné předměty…). 

 Žák zajistí razítko školy v dotazníku na sekretariátu školy. 

 Žák si vezme dotazník s sebou do ŠPZ. 

 Vypracovanou zprávu ŠPZ přiloží k přihlášce k maturitní zkoušce (obvykle konec listopadu). 

 

Poznámka: 

V současné době jsou možnosti omezené. Zákonní zástupci nebo zletilí žáci mohou dotazník 

s vyplněnými údaji poslat e-mailem (pozor, osobní údaje), nebo po domluvě s třídním učitelem nechat 

např. na recepci školy. Údaje od vyučujících, pokud je to možné, zajistí třídní učitel. Následně škola 

může poslat vyplněný dotazník datovou schránkou do ŠPZ. V tomto případě si však zákonný zástupce 

nebo žák nepřečte, co je tam napsáno a nepodepíše se (možnost až v poradně). Zákonný zástupce nebo 

žák se může případně dohodnout s třídním učitelem, že si dotazník vyzvedne ve škole, např. na 

recepci… 

 


