Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
ako súčasť
Slnečná 34
974 04 Banská Bystrica mobil: 0944 985 061

Súkromnej špeciálnej materskej školy
e-mail: scspp.bb@gmail.com

ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÉ, ŠPECIÁLNO- PEDAGOGICKÉ VYŠETRENIE
/nehodiace sa preškrtnite/
Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................................................Dátum narodenia: .....................................Miesto narodenia: .......................
Bydlisko: ............................................................................................... Škola: ................................................................................ Trieda: .........................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa......................................................................................................................................................................
Kontaktný údaj zákonného zástupcu dieťaťa (telefón, mail): .................................................................................................................................................
Súhlasím so zaslaním žiadosti na vyšetrenie môjho dieťaťa a tiež s vyplnením tohto dotazníka
…......................................................................
podpis zákonného zástupcu

1. Dieťa už malo odklad povinnej školskej dochádzky :
2. Dieťa opakovalo ročník (ktorý a z akých dôvodov) :
3. Spolupráca rodičov so školou je:
4. Pracuje so žiakom školský špeciálny pedagóg?:

áno /
nie
áno /
nie .....................................................................................................
výborná / priemerná / minimálna
áno /
nie

PÍSANIE

(pod hodiace vyznačte krížik)

nesprávne tvary
písmen

nesprávny sklon
písma

píše
neúhľadne

potí
sa mu ruka

píše
ľavou rukou

silný / slabý
prítlak

nedodržiava
liniatúru

písmená sú príliš
veľké / malé

písmo je
nerovnomerné

písmo
je nečitateľné

píše
pomaly / rýchlo

má
nesprávny úchop

Iné ťažkosti:...............................................................................................................................................................................................................................

PRAVOPIS

(pod hodiace vyznačte krížik)

nepozná
písmená

zamieňa
písmená

prehadzuje
písmená

vynecháva
písmená

nerešpektuje
hranice slov

neuplatňuje
veľké písmená

neuplatňuje
mäkké slabiky

neuplatňuje
tvrdé slabiky

neuplatňuje
diakritic. znamienka

veľká chybovosť
v diktáte

nezvláda
prepis textu

nezvláda
odpis textu

Iné ťažkosti:...............................................................................................................................................................................................................................

ČITATEĽSKÉ ZRUČNOSTI

(pod hodiace vyznačte krížik)

nepozná
niektoré písmená

zamieňa
si písmená

hláskuje

slabikuje

dvojité
čítanie

nevie hláskovú
syntézu slova

trhané
čítanie

domýšľa si

číta bez
porozumenia

číta
veľmi pomaly

číta
s chybami

nedodržiava
koniec vety

Iné ťažkosti:...............................................................................................................................................................................................................................

MATEMATICKÉ ZRUČNOSTI

(pod hodiace vyznačte krížik)

nechápe
pojem číslo

neorientuje sa
v obore do...

neorientuje sa
na číselnej osi

nemenuje čísel. rad
vzostupne /zostupne

neovláda zákl. oper.
sčítania / odčítania

neovláda zákl. oper.
násobenia / delenia

nezvláda prechod
cez desiatku

neporovnáva
čísla

neusporiada čísla
podľa veľkosti

nesprávne určí číslo
hneď pred / hneď za

nezvláda slovné
úlohy

nezvláda geometriu

Iné ťažkosti:...............................................................................................................................................................................................................................

SPRÁVANIE
nerešpektuje pokyny
učiteľa

počas hodiny odbieha
zo svojho miesta

(pod hodiace vyznačte krížik)
cez hodinu rozpráva
je nepokojný, „stále
je agresívny
a zabáva spolužiakov
musí niečo robiť“
k spolužiakom

je agresívny
k učiteľom

Iné ťažkosti:...............................................................................................................................................................................................................................

SCHOPNOSŤ UČIŤ SA
vie sa naučiť
básničku

má stále
neporiadok na lavici

(pod hodiace vyznačte krížik)

nevie samostatne
pracovať

má veľkú
fantáziu

nedokončí svoju
prácu

má encyklopedické
vedomosti

Iné ťažkosti:...............................................................................................................................................................................................................................

ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI
nedokáže udržať
pozornosť na hodine

má oslabené
pamäťové schopnosti

má neprimerané
emocionálne reakcie

(pod hodiace vyznačte krížik)

máva často
trému

zle znáša
zmeny

prejavuje
negativizmus

Iné ťažkosti:...............................................................................................................................................................................................................................

REČ

(pod hodiace vyznačte krížik)

ťažko
zrozumiteľná reč

narušená
výslovnosť hlások
(dyslália)

zrýchlené tempo
reči
(brbľavosť)

opakuje slabiky,
prípadne slová
(zajakavosť)

nekomunikuje ale
zapája sa do
činnosti (mutizmus)

nenadväzuje očný
kontakt

oslabené
porozumenie

vety
dysgramatické

má ťažkosti so
sluchom

narušené,
nepravidelné dýchanie

nízka
slovná zásoba

narušený dialóg
a konverzácia

Iné ťažkosti:...............................................................................................................................................................................................................................

Dátum vyplnenia dotazníka: ___________________________

-----------------------------------------------podpis triedneho učiteľa

---------------------------------------------------------------podpis a pečiatka riaditeľa školy

