Centrum špeciálno - pedagogického
poradenstva pri Špeciálnej základnej škole
Za parkom 966, 990 01 Veľký Krtíš
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
VÁŢENÁ PANI UČITEĽKA, VÁŢENÝ PÁN UČITEĽ

(vypĺňa triedny učiteľ v spolupráci s jednotlivými vyučujúcimi predmetov, hodiace sa možnosti podčiarknite,
resp. dopíšte, charakteristiku je možné doplniť priamo v súbore a spätne ju zaslať e-mailom, alebo ju vytlačiť
a zaslať poštou na hore uvedenú adresu)

A/ Základné údaje o ţiakovi
Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: .....................................................................................................................
Bydlisko: ...................................................................................................................................................
Škola: ......................................................... ročník: .................. rok školskej dochádzky: ....................
Odklad PŠD:…………………………….. Opakovanie ročníka:
áno (ktorý)
nie
Forma vzdelávania : a) bežný žiak b) individuálne začlenený
c) žiak špeciálnej triedy
Druh postihnutia: AUT NKS
MR
SP
TP
ZP
VPS VPU Iné
Diagnóza (ak je stanovená centrom, odborníkom, alebo odborným lekárom):.........................................
.............................................................................................................................................................
B/ Vyjadrenie pedagóga k výkonom ţiaka
Výchovno-vzdelávacia oblasť
Úroveň výkonov v jednotlivých vyučovacích predmetoch a problematické oblasti:
a) Jazyk slovenský

b) Matematika

c) Ostatné predmety

d) Iné

Aktivita na hodinách: ...................................................................................................................
Pracovné tempo: pomalé / priemerné / rýchle
Motivácia k učeniu: ......................................................................................................................
Príprava na vyučovanie:...............................................................................................................
Dochádzka:...................................................................................................................................

Tel. č.: 047/48 301 07

web: szsvk.edu.sk

e-mail: sppvk@yahoo.com

Sociálne zručnosti a správanie
Dieťa je samostatné v: hygiene, prezliekaní ,stravovaní, pohybe po budove školy
Dieťa je prevažne: nepokojné, neznášanlivé, vyvoláva konflikty, bitky, vzdorovité, plaché, ľútostivé,
uplakané, utiahnuté, dobrosrdečné, mierne, pokojné, veselé

Perceptuálno-motorické schopnosti
Hrubá motorika: mobilné / imobilné
Jemná motorika: manuálne zručné / nezručné
Úchop písadla: správny / nesprávny
Kognitívne schopnosti
Pozornosť: spontánna / úmyselná sústredená / nesústredená stála / krátkodobá
Pamäť: má / nemá ťažkosti so zapamätaním
rozsah výborný / priemerný / nízky
nemá ťažkosti s vybavovaním / ľahko zabúda
Komunikačné schopnosti
Materinský jazyk: .........................................................................................................................
Reč: výslovnosť správna / nesprávna tempo reči pomalé / normálne / zrýchlené
Slovná zásoba: nízka / priemerná / rozsiahla
prevláda aktívna / pasívna zložka
Vyjadrovanie: plynulé / neplynulé (zadrháva sa, zajakáva a pod.)
spontánna produkcia nízka / priemerná / bohatá
C/ Správanie
Správanie ţiaka v škole
Voči vyučujúcim:
Voči ostatným spolužiakom:
Osobnostné charakteristiky
Dieťa je prevažne : úzkostné, hnevlivé, depresívne, rozpačité, impulzívne, agresívne, zraniteľné,
družné, samotárske, utiahnuté, je stredobodom pozornosti, asertívne, aktívne/pasívne,
vyhľadáva/nevyhľadáva vzrušenie, otvorené/uzavreté voči novým skúsenostiam, prívetivé/neprívetivé,
skromné/neskromné,
dôverujúce/nedôverčivé,
úprimné/neúprimné,
poddajné/nepoddajné,
svedomité/lajdácke,
poriadkumilovné/neporiadne,
zodpovedné/nezodpovedné,
cieľavedomé,
disciplinované/nedisciplinované, rozvážne/nerozvážne
Emocionalita
Charakteristiky poukazujúce na emocionálne ťažkosti: prevažujúca zlá/bujará nálada, pasivita,
plačlivosť, náhle a časté zmeny nálad, silné afektívne reakcie, zmeny v obvyklom správaní, zvýšené
potenie, chvenie sa, výrazné červenanie/blednutie tváre, ohrýzanie nechtov, rôzne tiky, pomočovanie,
zlé sny, poruchy spánku, poruchy príjmu potravy, a pod
Prípadne iné:...............................................................................................................................................
Záujmy, koníčky, voľno časové aktivity: ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................
Spolupráca so zákonnými zástupcami: ...........................................................................................
Je dieťa v odbornej starostlivosti iných zariadení?
nie / áno, akých? ..........................................................................................................................

Vyplnil: ................................................................................. Dňa : ...........................................
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