Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o.

Mánesova 1672, 356 01 Sokolov, IČO: 252 32 991
tel.: 359 807 052, fax: 352 623 422, e-mail: info@skolamanesova.cz; www.skolamanesova.cz

DOTAZNÍK – žádost o vyšetření dítěte

Jméno:

datum narození:

Bydliště:
Docházka do MŠ: je pravidelná – dítě často chybí
Zájmy dítěte mimo MŠ:

Navštěvované kroužky:

Zaškrtněte vždy ty možnosti, které nejlépe vystihují hodnocené dítě:
(u každé položky můžete zaškrtnout i více možností)

Lateralita: při činnostech dává přednost – pravé ruce – levé ruce – střídá obě ruce

Výslovnost: správná – nevyslovuje některé hlásky: ……………………………… – nesrozumitelný
projev – občas mírně zadrhává
Slovní projev: vyspělý projev, bohatá slovní zásoba – slovní projev přiměřený věku –
neobratný, úsporný projev, chudší slovní zásoba

Pozornost: většinou pozorné – občas nepozorné – často nepozorné – většinou nepozorné
Soustředění: dokáže pracovat soustředěně – nechá se snadno rozptýlit – často je duchem
nepřítomen

Pohyblivost: pohybově nadané – přiměřeně obratné (při hře, kreslení) – manuálně zručné
Živost: neklidné – neposedné – stále si s něčím hraje – stále mu něco padá – neovladatelné
Pracovní vlastnosti: samostatné a tvořivé – dokáže pracovat samostatně přiměřeně věku
dožaduje se neustále pomoci – bez dohledu nepracuje
Reakce na neúspěch: přiměřenou snahou – zvýšenou snahou – rezignuje – afektem, je
nápadně citlivé
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Zájem o řízené činnosti v MŠ: přiměřený – zvýšený zájem – nezájem – zajímá se jen o něco
(o co?): TV, HV, tvůrčí činnost,…
Zvládnutelnost: ochotně se podřizuje autoritě dospělých – většinou se podřizuje – obtížně se
zvládá – nedá se zvládat
Chování ve skupině dětí: mírné – klidné – dobrosrdečné – plaché – nesnášenlivé –
vzdorovité – umíněné – má výkyvy v citových projevech a náladách – lítostivé – smutné –
bázlivé –
ostatní pošťuchuje – ochotně se podřizuje – iniciativně navrhuje dětem hru – je průbojné –
hraje si s ostatními – hraje si samo – hraje si vedle ostatních – straní se dětí – nehraje si
Adaptace na nové prostředí: bez obtíží – s mírnými obtížemi – se značnými obtížemi

Předchozí vývoj dítěte (průběh porodu, zvláštnosti ve vývoji raného období, nemoci,
netypické projevy atp.)

V případě potřeby doplňte laskavě další důležité údaje o dítěti:

V Sokolově dne:
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