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ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO RODIČE
Jméno dítěte:

Datum narození:

Bydliště:

Telefon:

Škola, třída:

Email:

Psychologická vyšetření: ne - ano: kdy:
kde:

Dětský lékař/ka:

Stručně charakterizujte aktuální problém, se kterým k nám přicházíte

RODINNÁ ANAMNÉZA
Jméno matky:

Datum narození:

Zaměstnání:

Vztah s dítětem:

Jméno otce:

Datum narození:

Zaměstnání:

Vztah s dítětem:

Vzdělání: ZŠ – SŠ - VŠ

Vzdělání: ZŠ – SŠ - VŠ

Sourozenci: (vlastní i nevlastní): jméno, datum narození, škola, třída, péče odborníka, vztah k dítěti

Rodina (rodinné prostředí, kolikáté manželství rodičů, rozvod, vztahy v rodině, další osoby podílející se na
výchově, významné události a změny, potíže u jiných rodinných příslušníků)

Závažná onemocnění v rodině (např. psychické potíže, trestná činnost, abusus alkoholu, sebevraždy)

OSOBNÍ ANAMNÉZA:
Těhotenství: v normě – s komplikacemi:
Porod:

komplikace při porodu:
komplikace těsně po porodu:

Osobnost dítěte (vlastnosti, temperament, zlozvyky)

Vývoj dítěte:
Kdy dítě začala samo:

a) sedět

b) lozit po čtyřech

Řeč:

a) první slova/kdy:

b) první věty/kdy:

Problémy s výslovností:

ano – ne

jaké:

Logopedická péče:

ano – ne

od kdy:

Vada zraku:

c) chodit

u koho:

Vada sluchu:

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:

ano – ne

jaké:

Současný zdravotní stav:
ŠKOLA:
MŠ: název

od kdy:

odklad školní docházky: ano - ne

od kdy:

opakování ročníku:

Případné obtíže (adaptace, chování):
ZŠ: název

V průběhu vzdělávání došlo ke změně školy: ne – ano, z důvodu:
Aktuální prospěch: M:

ČJ:

cizí jazyk:

Baví:
Vztahy s

celkový průměr:

zameškané hodiny:

Nebaví:
učiteli:

spolužáky:

Dítě ve výuce zohledňováno:

ano - ne

Náprava, doučování:

ano - ne

jak:
jaké:

Obtíže s učivem a chováním:

Chování dítěte doma:
Příprava na vyučování: průměrná doba trvání denně:

pravidelnost:

zcela sám/a

vždy s některým z rodičů

sám/a

sám/a s přezkoušením

Obtíže v chování či jiné nápadnosti (které):
S kým: hraje:

spí:

Volný čas (koníčky, zájmové kroužky, jak často):
Domácí povinnosti (které, jak často):

Datum:

Podpis:

