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Len pre vnútornú potrebu!  
 
 

Dotazník posúdenia správania sa školopovinného dieťaťa v domácom  

a školskom prostredí rodičmi 

 

Pokyny pre rodiča: 

Pozorne si prečítajte nasledujúci dotazník. Pokúste sa pri každom výroku zakrúžkovať 

odpoveď  áno alebo nie podľa toho, či sa dané správania vyskytuje alebo dlhodobo 

vyskytovalo u Vášho dieťaťa s ohľadom na jeho vek (jedná sa o opakujúce 

a pretrvávajúce formy správania). Ak by ste nejaké otázky nevedeli zodpovedať, 

vynechajte ich a vrátime sa k nim na spoločnom stretnutí s Vami. Ďakujeme.  

  

Dátum vyplnenia dotazníka  : ....................................          Vyplnil:       otec     -     matka 

 

Meno dieťaťa: ......................................................................................................................... 

Dátum narodenia: .................................................................................................................. 

Školské zaradenie/ročník: ...................................................................................................... 

Meno zákonného zástupcu: .................................................................................................. 

 

Ja, ……………………………………………………….......…....(meno zákonného zástupcu) 

beriem na vedomie, že rozsah poskytovaných informácií nie je povinný a 

prehlasujem, že tieto informácie poskytujem dobrovoľne.   

                                                                                                                      

      ............................................... 

podpis zákonného zástupcu 

 

******************** 

 

Malo dieťa niekedy diagnostikovanú dyslexiu, dyspraxiu, ADHD, ADD? Inú diagnózu? 

 

 

 

 

 

Užíva vaše dieťa v súčasnosti nejaké predpísané lieky? Ak áno, uveďte aké: 

 

 

 

 

 

Aké vyšetrenia/intervencie podstúpilo vaše dieťa v minulosti? 
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1. Má ťažkosti so zapamätaním hovorených informácií?                                                     

                             

Áno / Nie 

2. Vyhŕkne odpoveď skôr než je dopovedaná otázka?                                                         Áno / Nie 

3.  Máte dojem, že keď hovoríte vaše dieťa vás nevníma?                                                    Áno / Nie 

4. Nerozumie slovám (podobne znejúcim slovám), musíte 

opakovať povedané?        

Áno / Nie 

5. Nesprávne pochopenie otázok?                                                                                           Áno / Nie 

6. Zmätok pri rozlišovaní podobne znejúcich slov, častá potreba 

opakovania?               

Áno / Nie 

7.  Neschopnosť vykonať postupnosť viacerých pokynov?                                                 

 

Áno / Nie 

8. Je spomalené pri odpovedaní na hovorené otázky, alebo 

spomalenú reakciu na oslovenie či v komunikácii?                                                                                                                           

Áno / Nie 

9. Vie porozprávať príbeh, vyjadriť pointu?                                                                             Áno / Nie 

10. Rozpráva Vaše dieťa nadmerne veľa?                                                                                            Áno / Nie 

11. Má problém s výslovnosťou niektorých hlások alebo dlhších 

slov?                                

Áno / Nie 

12. Má problém s hľadaním vhodného slova?                                                                       

  

Áno / Nie 

13. Má ťažkosti so spánkom či zaspávaním?                                                                            Áno / Nie 

14. Keď vaše dieťa začalo navštevovať základnú školu, malo 

v prvých dvoch ročníkoch ťažkosti s učením čítania?                                                                                                                     

Áno / Nie 

15. Malo vaše dieťa v prvých 2 rokoch školskej dochádzky ťažkosti 

s učením písania? 

 

Áno / Nie 

16. Malo ťažkosti so spájaním písmen alebo písaným písmom? 

 

Áno / Nie 

17. Má ťažkosti urobiť kotrmelec/mlynské kolo?                                                                     Áno / Nie 

18. Bolo pre vaše dieťa náročné naučiť sa rozoznávať čas na 

ručičkových hodinách v porovnaní s digitálnymi?                                                                                                                                 

Áno / Nie 

19. Je alebo bolo vaše dieťa, v porovnaní s ostatnými v rovnakom 

veku, nemotorné – vráža do vecí, zakopáva, nechtiac rozbíja, 

rozlieva?        

Áno / Nie 

20. Je vaše dieťa jedným z tých, kto nevie pokojne sedieť, 

neustále sa vrtí a je  napomínané učiteľmi?                                                                                                                                    

Áno / Nie 

21. Sedenie za stolom/lavicou je problematické – dieťa si 

podopiera hlavu, ľahýna si na stôl, vrtí sa a pod.                                                                                                                                       

Áno / Nie 

22. Robí vaše dieťa často chyby pri opisovaní z knihy?                                                       Áno / Nie 

23. Stáva sa vášmu dieťaťu pri písaní, že prehodí písmená alebo 

vynechá písmená či slová?                                                                                                                                                           

Áno / Nie 
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24. Dieťaťu sa často nedarí pozorne sa sústrediť na podrobnosti 

alebo robí chyby z nepozornosti v škole, v práci alebo iných 

aktivitách.  

Áno / Nie 

25. Často má problém udržať pozornosť pri plnení úloh alebo pri 

hraní.  

Áno / Nie 

26. Často sa zdá, že nepočúva, čo sa mu hovorí.  Áno / Nie 

27. Často nedokáže postupovať podľa pokynov alebo dokončiť 

školskú prácu, domáce práce alebo povinnosti na pracovisku - 

nie pre to, že by sa stavalo do opozície či nepochopilo 

zadanie.   

Áno / Nie 

28. Často nie je schopné usporiadať si úlohy a činnosti. Áno / Nie 

29. Často sa vyhýba úlohám, napríklad domácim prácam, ktoré 

vyžadujú sústredené  duševné úsilie.  

Áno / Nie 

30. Často stráca veci potrebné pre vykonávanie určitých úloh 

alebo činností, napríklad  školské pomôcky, perá, knihy, hračky 

alebo nástroje.  

Áno / Nie 

31. Dá sa ľahko vyrušiť vonkajšími podnetmi.  Áno / Nie 

32. Často zabúda vykonávať bežné, rutinné činnosti. Áno / Nie 

33. Často mimovoľne pohybuje rukami alebo nohami alebo sa vrtí 

na stoličke. 

Áno / Nie 

34. Často pobieha alebo sa prechádza v situáciách, keď je to 

nevhodné.  

Áno / Nie 

35. Bez ohľadu na spoločenské zvyklosti a obmedzenia nadmerne 

rozpráva.  

Áno / Nie 

36. Pri vyučovaní alebo v iných situáciách, keď by malo zostať 

sedieť, vstáva zo stoličky.        

Áno / Nie 

37. Často je nadmerne hlučné pri hraní alebo má problémy 

správať sa ticho pri  odpočinkových činnostiach.  

Áno / Nie 

38. Často vyhŕkne odpoveď skôr ako bola dokončená otázka.  Áno / Nie 

39. Často nevydrží stáť v rade alebo nedokáže počkať, kým naň 

príde rad pri hre alebo v kolektíve. 

Áno / Nie 

40. Trvalo vykazuje nadmernú motorickú aktivitu, ktorú nie je 

schopné zásadne podriaďovať spoločenským podmienkam 

alebo požiadavkám.  

Áno / Nie 

41. Často prerušuje ostatných alebo sa im pletie do hovoru (napr.  

skáče iným do reči,  ruší ich pri hre).    

Áno / Nie 

42. Je často zasnené?                                                                                                                       Áno / Nie 

43. Je pre Vaše dieťa náročné hrať sa potichu/pokojne?                                                                            Áno / Nie 
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Označte to, čo sa hodí na vaše dieťa: 

 

1. Nízka frustračná tolerancia 

2. Zlý sebaobraz 

3. Ťažšie získavanie priateľov 

4. Tendencia ustupovať, vyhýbať sa ľuďom 

5. Nízka motivácia, nezáujem o školu 

6. Nezrelosť 

7. Dráždivosť 

8. Hanblivosť 

                                                              

 

 

Uveďte iné relevantné informácie, o ktoré by ste sa s nami chceli podeliť: 

 

 

 

 


