Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

PŘEDŠKOLNÍ DOTAZNÍK

Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja
Tel.:286 585 191, 286 882 368
E-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz

Vyplnil/a: ……………………………………………….
Datum: .............................................................................
Podpis: ………………………………………………….
Připojte, prosím, souhlas rodičů s vyšetřením! (viz str. 2)
Tel. domů: ........................... do práce. ..........................

Jméno a příjmení dítěte: ...................................................................................... datum narození: .................................................
Adresa bydliště. ...............................................................................................................................................................................
Adresa mateřské školy: ...................................................................................................................................................................

Důvod vyšetření: .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... vyšetření z podnětu: ........................
Jak dlouho zná učitelka dítě:

pravák – levák

Co od vyšetření v PPP očekáváte? Na jaké hlavní otázky má odpovědět?

Zatrhněte tu variantu, která nejlépe vystihuje chování dítěte v období posledního měsíce. při srovnání s ostatními dětmi ve třídě. Pokud
u některé položky došlo v poslední době k výrazné změně, naznačte směr změny šipkou nad řádkem položky.
méně poslušný/á
reaguje bez odmluvy,
na slovo
motoricky velmi klidný/á

dosti
poslušný/á

průměrně
poslušný/á

méně
poslušný/á

dosti klidný/á

průměrně
klidný/á

méně klidný/á

je velmi bystrý/á, pohotový/á,
chápavý/á

dosti bystrý/á

průměrně
bystrý/á

méně bystrý/á

velice dobře soustředěný/á
nedá se ničím vyrušit
dokáže pracovat, hrát si
samostatně
velice rychlé,
hned je se vším hotov/a
při konstruování a
sestrojování velmi šikovný/á
má vypěstovaný zdravý pocit
sebedůvěry
přiměřeně citlivý/á

dosti pozorný/á průměrně
pozorný/á
dosti
průměrně
samostatný/á
samostatný/á
dosti
průměrně
rychlý/á
rychlý/á
dosti šikovný/á průměrně
šikovný/á
dosti si věří
průměrně si
věří
dosti citlivý/á
průměrně
citlivý/á

méně
pozorný/á
méně
samostatný/á
méně rychlý/á

Kresebný
projev
Vyjadřování
dítěte

velmi pěkný,
nadprůměrný
dovede se plynule vyjadřovat,
má bohatou slovní zásobu

dosti dobrý

méně úhledný

Výslovnost
dítěte

správná výslovnost

Chování
Motorická
přizpůsobivost
Pohotovost
psychických
reakcí
Pozornost
dítěte
Samostatnost
dítěte
Pracovní tempo
dítěte
Zručnost při
manipulaci
Sebedůvěra
Citlivost
dítěte

průměrný

méně
šikovný/á
méně si věří
méně citlivý/á

dosti dobré
vyjadřování

průměrné
slabší
vyjadřovací
vyjadřovací
schopnosti
projev
vyslovuje špatně některé následující hlásky:
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neposlušný/á,
všechno se musí mnohokrát
opakovat
a) „buchta“, pasivní
b) motoricky neklidný/á, nevydrží
sedět
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reaguje zdlouhavě,
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V čem dítě vyniká?

V čem dítě nápadně zaostává za ostatními dětmi?

Když porovnám dítě s ostatními dětmi ve třídě, mám s ním:
1. minimálně starostí
2. méně než s ostatními dětmi
3. přibližně stejně jako s ostatními dětmi
4. poněkud více než s ostatními dětmi
5. mnohem více než s ostatními dětmi (skoro by sám/sama zaměstnal/a jednu učitelku)
Pokuste se dítě zhodnotit celkově, neomezujte se jen na chování dítěte. Například, dítě, které je smutné, nezapojuje se do hry,
špatně pracuje, Vám dělá jistě také hodně starostí.

Doporučujeme:

Vyjádření lékaře:

V Praze dne ..............................................................
Souhlas rodičů dítěte s pedagogicko-psychologickým vyšetřením
Po předchozí konzultaci s ředitelkou / učitelkou mateřské školy, vyslovujeme souhlas s navrhovaným pedagogickopsychologickým vyšetřením našeho dítěte.

.................................................................................
podpis rodičů
V Praze dne ..............................................................

