Stručný anamnestický dotazník pro rodiče – školní zralost,
předškolní věk
Vážení rodiče,
požádali jste o vyšetření Vašeho dítěte v KPPP a ZDVPPZ, pracoviště…………..…... Prosíme Vás, abyste nám pomohli pozorným
vyplněním tohoto dotazníku. Vámi sdělené informace považujeme za důvěrné a poslouží k celkovému posouzení obtíží dítěte i
k nalezení cesty k jejich odstranění.
Kde jsou odpovědi předtištěny, stačí podtrhnout Vaši odpověď, ostatní, prosím, doplňte.
Jméno dítěte:

Datum narození:

Bydliště, PSČ:

Telefon:

Škola (MŠ):

Email:
Dětský lékař/ka:

RODINNÁ ANAMNÉZA:
Jméno matky:

Datum narození:

pravačka – levačka

Zaměstnání:
Vzdělání: ZŠ – vyučen – SŠ – VŠ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Jméno otce:
Datum narození:
pravák – levák
Zaměstnání:

Vzdělání: ZŠ – vyučen – SŠ – VŠ

Sourozenci (vlastní i nevlastní), jméno, datum narození, škola, třída, popř. zda jsou v naší péči nebo v péči jiného odborníka:

Rodina (charakteristika rodinného prostředí, kolikáté manželství rodičů, rozvod, vztahy v rodině, další osoby podílející se na
výchově, zvláštnosti rodinného prostředí, významné události a změny, obtíže ve čtení, psaní, jiné u rodinných příslušníků):

Závažná onemocnění v rodině (tělesná, duševní onemocnění, jiné):

OSOBNÍ ANAMNÉZA:
Těhotenství:
V normě – s komplikacemi:
Porod:
Komplikace
Vývoj
dítěte: při porodu:
Komplikace těsně po porodu:

Aktualizováno dne 2.5.2018

Vývoj dítěte:
Kdy dítě začalo samo:

a) sedět:

b) stát:

Řeč:

a) první slova/kdy:

b) první věty/kdy:

Problémy s výslovností: ano – ne

jaké:

Logopedická péče:

ano – ne

od kdy:

Vada zraku:

ano – ne

jaká:

Vada sluchu:

ano – ne

jaká:

c) chodit:

nosí brýle: ano – ne

Levák – pravák – střídá pravou a levou ruku
Zdravotní stav dítěte:
Prodělané nemoci (úrazy, operace, pobyty v nemocnici, speciální vyšetření, časté bolesti, jiné):
V péči jiného odborníka: ano – ne

jakého:

Užívá pravidelně léky:

jaké:

ano – ne

Současný zdravotní stav:
ŠKOLA:
MŠ:

Kam půjde k zápisu:

Případné obtíže (adaptace, chování):

Chování dítěte ve školce a doma:
Řeč:

Mluví později než ostatní děti stejného nebo podobného věku?

ano - ne

Má potíže s výslovností?

ano – ne

Jen pomalu si rozšiřuje slovník?

ano – ne

Zopakuje příběh nebo pohádku?

ano – ne

Poznávání:

Umí vyjmenovat dny v týdnu, pozná barvy, tvary?

ano – ne

Pozornost:

Je spíše neklidné, snadno se rozptýlí a rychle ztrácí pozornost?

ano – ne

Hrubá motorika:

Běhá dítě špatně, je pohybově neobratné, špatně se zapojuje do pohybových her, s obtížemi
se učí jezdit na kole?

Jemná motorika:

Lateralita:
Kreslení:

ano – ne

Má dítě obtíže v sebeobsluze, např. při zapínání knoflíků, šněrování bot, při manipulačních hrách,
jako je navlékání korálků?

ano – ne

Používá dítě střídavě buď pravou, nebo levou ruku?

ano – ne

Rozlišuje pravou a levou stranu na sobě?

ano - ne

Podporujete zájem dítěte o kreslení?

ano – ne

Jak?
Vztahy k dětem:

Má dítě potíže ve styku s ostatními dětmi?

ano – ne

Osobnost dítěte (celková charakteristika, temperament, zlozvyky, vlastnosti, trpělivost, jak snáší změny), volný čas (koníčky, co
ho baví, zájmové kroužky, s čím si nejraději hraje):

D
Napište hlavní důvod, proč zvažujete odklad školní docházky:

Datum:

Podpis:
Aktualizováno dne 2.5.2018

