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VYBERTE ADRESU PRACOVIŠTĚ 

SDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O DÍTĚTI 

Název a sídlo mateřské školy: 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození:  

Bydliště: 

Jména zákonných zástupců: 

Základní škola, kterou má dítě navštěvovat: 

Důvod vyšetření: 

Pedagogické pozorování učitele:* (zaškrtněte, co se hodí)  

Sociální oblast: 

MŠ navštěvuje dítě (od jakého věku):  

Na režim MŠ a dětský kolektiv se adaptovalo:*      bez obtíží      s mírnými obtížemi      se značnými obtížemi 

jakými (popište): 

Jeho docházka do MŠ byla: *       pravidelná      nepravidelná      s častými absencemi z důvodu: (popište): 

Jak navazuje kontakt s ostatními dětmi:* 

  v kolektivu vrstevníků je dítě oblíbené      má občasné konflikty      má velmi časté konflikty, jaké: 

Při společných činnostech a hrách:* 

 je aktivní, bez problémů se zapojuje     většinou aktivní      mnohdy pasivní      většinou pasivní, téměř se nezapojuje 

Při hře:*      spolupracuje s dětmi      neumí spolupracovat, hru kazí      vyvolává konflikty      napadá ostatní děti 

  Iniciativně navrhuje hru dětem      pasivně se podřizuje návrhům ostatních 

Autoritě učitele se přizpůsobuje:*     ochotně a bez problémů      občas s obtížemi, až po opakované výzvě        

    s výraznými obt²žemi (často zlobí, odmítá poslechnout)      výchovně je velmi obtížně zvladatelné až nezvladatelné 
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Pracovní oblast (popište): 

Samostatnost: 

Pozornost: 

Vytrvalost: 

Unavitelnost, potřeba odpoledního spánku: 

Tempo:* pracuje: rychle a přesně přiměřeným tempem s chybami 

pracuje rychle ale s chybami  pomalým tempem přesně  

přiměřeným tempem přesně  pomalým tempem s chybami 

Oblast sebehodnocení:* 

Až nekriticky si důvěřuje a prosazuje své zájmy 

Důvěřuje si přiměřeně věku a schopnostem 

Podceňuje se, často je nejisté, velmi plaché 

Řečová vyspělost:* 

Dovede se velmi dobře vyjadřovat, má bohatou slovní zásobu 

Má přiměřeně rozvinuté vyjadřovací dovednosti i slovní zásobu 

Obtížně se vyjadřuje, má chudou slovní zásobu 

Doma se s dítětem mluví:*      česky      jinak (jak?) 

Výslovnost:*      má úplně správnou      nesprávnou (specifikujte): 

Tempo a plynulost řeči: 

Logopedická péče:*     neprobíhá      probíhá (kde?) 
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Schopnosti a dovednosti: 

Hrubá motorika: 

Pohybové dovednosti: *      pohybově velmi obratné, zručné      přiměřeně zručné      nešikovné, problémy má především 
s (popište):  

Jemná motorika: *      velmi dobře rozvinutá      přiměřeně rozvinutá      nerozvinutá, problémy má (popište): 

Grafický projev: *     velmi dobrý grafický projev     přiměřený grafický projev     slabý a málo rozvinutý grafický projev 

Jakou ruku při kreslení používá: * pravou 
levou 
ruce střídá 

Jak dítě zvládá všeobecné dovednosti a znalosti (popište): 

Vyplňte v případě, že se jedná o vyšetření školní zralosti: 

Postoj MŠ k zahájení/odkladu školní docházky: * 

 přikláníme se k nástupu školní docházky  

 doporučujeme spíše odklad školní docházky 

vyjádření k předčasnému zahájení školní docházky, kdy dítě dosáhne šesti let až v době od září do konce června 

příslušného školního roku   

              zdůvodnění (popište): 

Doplňující informace: 

Postoj rodiny k zahájení či odkladu školní docházky:  

Děkujeme za vyplnění  

Datum: ……………………………………… 
razítko školy a podpis 

Žádám o poskytnutí poradenské služby v Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru 
Královéhradeckého kraje. 

Beru na vědomí, že PPP a SPC Královéhradeckého kraje je v souladu s ustanoveními Obecného nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 správcem osobních a zvláštních osobních údajů, které zpracovává jednak na základě 
nutnosti plnění právní povinnosti či smlouvy, jednak na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu, a to vždy po dobu 
odpovídající účelu zpracování. 

……………………………………….. 
podpis zákonného zástupce 
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