Anamnestický dotazník / Опитувальник для встановлення анамнезу
Vážení rodiče, požádali jste o vyšetření Vašeho dítěte v PPP/SPC. Velice nám pomůžete pozorným vyplněním tohoto
dotazníku. Vámi sdělené informace považujeme za důvěrné a poslouží k celkovému posouzení obtíží dítěte i nalezení
cesty k jejich odstranění. U předtištěných možností odpověď zakroužkujte (při zpracování tužka-papír) nebo
zvýrazněte (při elektronickém vyplnění), ostatní informace, prosíme, vypište. / Шановні батьки, Ви просили
проконсультувати Вашу дитину в ППЦ / СПЦ. Ви нам істотно допоможете, якщо ретельно заповните цю
анкету. Інформацію, яку Ви надаєте, ми вважаємо конфіденційною, вона буде служити для загальної оцінки
проблем дитини та пошуку шляхів їх усунення. Виберіть із попередньо надрукованих варіантів вірну
відповідь і обведіть її кружечком (олівець – папір) або виділіть її (електронне заповнення), іншу інформацію,
будь ласка, впишіть.
Příjmení dítěte
/ Прізвище
дитини:

Jméno dítěte / Ім’я
дитини:
Datum narození /
Дата народження:
Předchozí místo pobytu (stát), státní příslušnost
/ Попереднє місце проживання (країна),
державне громадянство:
Současné bydliště /
Сучасне місце
проживання:
Škola, ročník /
Школа, клас:
Rodinná anamnéza / Сімейний анамнез

Matka dítěte /
Мати дитини:
Rok narození / Рік
народження:

Vzdělání /
Освіта:
Zaměstnání v ČR /
Місце роботи в
ЧР:

Původní profese /
Професія:
Otec dítěte /
Батько дитини:
Rok narození / Рік
народження:

Vzdělání /
Освіта:

Původní profese /
Професія:

Zaměstnání v ČR /
Місце роботи в
ЧР:

Společná domácnost rodičů /
Спільне проживання
батьків:
Ano/ так – Ne/ні

Rodina / Сім’я: úplná/повна – neúplná/не повна (rozvod,
úmrtí)/(розлучення, смерть) – doplněná / доповнена

Jiné osoby v rodině podílející se na výchově
(např. prarodiče, chůva) / Інші особи, які
беруть участь у вихованні: (наприклад:
бабусі, дідусі, няня)
Sourozenci dítěte (jméno a příjmení, rok narození, škola, ročník) / Рідні брати та сестри дитини (ім’я та прізвище,
рік народження, школа, клас):

Aktuální rodinná situace / Актуальна ситуація в родині
Doba příjezdu rodičů do ČR /
Час приїзду дитини до ЧР:
Doba příjezdu dítěte do ČR /
Обставини приї;зду до ЧР:
Dobrá/добра – špatná
Adaptace rodičů na nové prostředí / Адаптація батьків
(důvod)/ погана
до нового середовища:
(причина):
Dobrá/добра – špatná
Adaptace dítěte na nové prostředí / Адаптація дитини
(důvod)/ погана
в новому середовищі:
(причина):
Plánovaná délka pobytu v ČR /
Планований строк перебування в ЧР:

Komunikační prostředí v rodině / Комунікативне середовище в сімї
Mateřský jazyk matky
/ Рідна мова матері:

Mateřský jazyk otce /
Рідна мова батька:

V rodině se hovoří těmito jazyky (v pořadí podle důležitosti) /
В сімї розмовляють наступними мовами
(у порядку важливості):
Jazyky, jakými hovoří dítě / Мови, 1.
якими володіє дитина:

úroveň: базовий — добрий — дуже добрий — носій
мови

2.

úroveň: базовий — добрий — дуже добрий — носій
мови

3.

úroveň: базовий — добрий — дуже добрий — носій
мови

Jazykový kurz češtiny u rodičů / Курс чеської мови у батьків: пройшов – проходить – планується – не планується
– немає необхідності
Jazykový kurz češtiny u dítěte / Курс чеської мови у дитини: пройшов – проходить – планується – не планується
– немає необхідності
Úroveň znalosti českého jazyka u dítěte / Рівень володіння чеською мовою у дитини: відсутній – початковий –
середній рівень – вищий середній – прогресивний

Osobní anamnéza / Особистий анамнез
Těhotenství / Вагітність: bez komplikací / без ускладнень – s komplikacemi / з ускладненнями
Zdravotní stav matky v době těhotenství / Стан здоров’я матері під час вагітності: dobrý/ добрий — špatný/поганий
Porod / Пологи: bez komplikací/без ускладнень – s komplikacemi/з ускладненнями
Porod / Пологи: v termínu — dříve o …… dní — později o …… dní / в строк – раніше на …… днів – пізніше на ……
днів
Spánek dítěte / Сон дитини: klidný/спокійний – neklidný/неспокійний, časté buzení / часте збудження

Nástup řeči (kdy) / Початок мовлення (коли):

Vady řeči /
Розлади
Ano/так –
мовлення: ne/ні

Lezení /
Повзання: ano/ Samostatná chůze (kdy) / самостійна
так – ne/ ні
ходьба (коли):

Motorická obratnost / Моторні здібності: obratný/вміла
– méně obratný/менш вміла – neobratný/ не вміла

Pobyty v nemocnici (důvod, kdy) /
Перебування у лікарні (причина, коли):
Lékařská péče, vyšetření (kde, kdy) /
Медичне лікування, обстеження (де,
коли):
Zdravotní obtíže / Проблеми із здоров’ям:
Užívání léků / Вживання ліків:
Dědičná nebo duševní onemocnění v rodině: (včetně
nápadných obtíží ve čtení, psaní, počítání, řeči a nápadností v
chování) / Спадкові або психічні захворювання у сім'ї:
(включаючи помітні труднощі у читанні, письмі,
підрахунку, мовленні та дивну поведінку)
Jak byste svými slovy charakterizovali dítě, jeho osobnost,
povahu / Як Ви можете своїми словами характеризувати
дитини, її особистість та характер:
V čem dítě vyniká, jaké jsou jeho silné stránky / В чому
дитина є кращою, які має сильні сторони:
Oblíbená činnost dítěte ve volném čase / Улюблена
діяльність дитини у вільний час:
Zájmy, sportovní aktivity, umělecké aktivity / Інтереси, спорт,
творча діяльність:

Logopedická péče
/ Логопедична
Ano/так – ne
допомога:
– dosud/ три

Předchozí školní anamnéza (před nástupem na současnou školu) / Попередній розвиток анамнезу (до вступу в
сучасну школу)
Od/ від Do/ до

Kde/ де

Návštěva předškolního zařízení /
відвідування
дошкільного закладу

adaptace: dobrá – pozvolná – špatná /
адаптація: хороша – повільна –
погана

Docházka do základní školy /
відвідування
початкової школи

Poslední ukončený ročník /

Vzdělávání na střední škole /
Навчання
в середній школі

Poslední ukončený ročník /

Opakování ročníku /
Повторний курс навчання:
ne/ ні – ano/ так

останній закінчений клас:

останній закінчений клас:

Kterého
/ якого:

Důvod: zdravotní – neprospěch – jazykový – jiné /
/ причина:
хвороба – неуспішне навчання – мова – інше:

Děkujeme za spolupráci! / Дякуємо за співробітництво!

