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Anamnestický dotazník - MŠ 

Jméno dítěte:  

Datum narození:  

Adresa bydliště:  

  

Rodinná anamnéza  

 

Matka  

Jméno:  

Rok narození:  

Vzdělání a zaměstnání:  

Závažná onemocnění v rodině matky?  

Telefonický kontakt:  

Adresa bydliště (pokud se liší od bydliště dítěte):  

  

  

Otec  

Jméno:  

Rok narození:  

Vzdělání a zaměstnání:  

Závažná onemocnění v rodině otce?  

Telefonický kontakt:  

Adresa bydliště (pokud se liší od bydliště dítěte):  

  

 

Je vaše rodina úplná?  

Je v domácnosti nevlastní rodič? Jak dlouho?  

Sourozenci (bratr nebo sestra, rok narození):  

Vztahy mezi členy rodiny:  
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Osobní anamnéza dítěte  

  

Průběh těhotenství (komplikace matky nebo plodu, užívání návykových látek nebo léků):  

Porod v termínu  ano – ne  V jakém týdnu těhotenství?  

Průběh porodu a případné komplikace:   

Hmotnost a délka novorozence:  

Hodnota APGAR skóre (pokud je známo):  

Poporodní zvláštnosti či komplikace (pobyt v inkubátoru, na JIP apod.):  

Kdy vaše dítě začalo lézt:  

sedět: 

stát: 

chodit:  

Kterou ruku užívá vaše dítě přednostně? Jsou činnosti, kdy ruce střídá? Jaké?  

Zvládá jezdit na odrážedle, koloběžce nebo na kole?  

V kolika letech začalo dítě používat první slova?  

Hovoří se v rodině cizím jazykem? Jakým?  

Navštěvovalo dítě nějakou rehabilitační terapii (Vojtova metoda, Bobath apod.)? Od jakého věku? Jak dlouho?  

Je vaše dítě často nemocné?  

Operace, úrazy:  

Pobyty v nemocnici:  
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Alergie:  

Užívá vaše dítě trvale léky? Jaké a proč?  

Navštívilo již vaše dítě SPC či PPP? Z jakého důvodu? Kdy?  

Jste zapojeni do systému rané péče?  

Je vaše dítě v péči foniatra? Z jakého důvodu? Kým bylo doporučeno?  

Je vaše dítě v péči logopeda? Z jakého důvodu? Kým bylo doporučeno?  

Bylo vašemu dítěti provedeno psychologické vyšetření? Z jakého důvodu? Kým bylo doporučeno?  

Bylo vašemu dítěti provedeno neurologické vyšetření? Z jakého důvodu? Kým bylo doporučeno?  

Jiné návštěvy lékařských odborníků a jejich důvody:  

Popište prosím stručně osobnost vašeho dítěte (temperament, charakter, zlozvyky, vlastnosti, apod.)  

Navštěvovalo vaše dítě jesle?  

Navštěvuje vaše dítě MŠ? Od jakého věku?  

Jak probíhala adaptace na předškolní prostředí?  

Mělo vaše dítě odklad školní docházky?  

Je vaše dítě rádo v dětském kolektivu?   
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Zájmy ve volném čase:  

Aktuální mateřská škola:  

Potřebuje vaše dítě pleny?    ano – ne  v noci – přes den   

Jak zvládá vaše dítě samoobslužné činnosti?     Oblékání a svlékání      samo – s dopomocí – nezvládá   

Obouvání      samo – s dopomocí – nezvládá  

Mytí rukou      samo – s dopomocí – nezvládá  

 Jídlo     samo – s dopomocí – nezvládá  lžíce – příbor   

 Pití      samo – s dopomocí – nezvládá  láhev – hrnek   

 


