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    Áno    Ešte nie

M1 Vie vyskakovať oboma nohami naraz, skáče aj dopredu. ☐ ☐
M2 Samé zvláda chôdzu po schodoch hore i dolu (aspoň tri schody) tak, že strieda nohy 

(t.j. 1 noha – 1 schod). ☐ ☐
M3 Dokáže nakresliť kruh. ☐ ☐
M4 Stavia kocky, dokáže spájať jednotlivé diely stavebnice (napr. Duplo a pod.). ☐ ☐

SS1 Prinesie Vám ukázať veci, ktoré ho zaujali, len aby sa podelilo o radosť. ☐ ☐
SS2 Má záujem o iné deti (sleduje čo robia, priblíži sa k nim, zapojí sa do hry). ☐ ☐

SS3
Hráva sa s panáčikmi alebo zvieratkami tak, akoby boli živé a niečo robili. Napr. 
hýbe s dinosaurami - akože sa rozprávajú, bábiky akože nakupujú, panáčik akože 
čerpá benzín do auta a iné.

☐ ☐

K1 Dokáže vložiť geometrické a iné tvary do správneho otvoru na vkladacej hračke 
(napr. koliesko do guľatého otvoru, štvorec do štvorcového a pod.). ☐ ☐

K2 Dokáže zložiť obrázok aspoň z 3 častí (puzzle). ☐ ☐
K3 Dokáže priradiť k sebe veci podľa farby (napr. červenú kocku k červenej, modrú 

ponožku k modrej....) ☐ ☐

Vážení rodičia,
prečítajte si nasledujúce položky z vývinového dotazníka. Predstavte si, ako by reagovalo v opísaných situácich Vaše 
dieťa. Je prirodzené, že nie všetky položky musí splniť, preto Vás prosíme, aby ste reálne posúdili, ako sa Vaše dieťa 
bežne prejavuje. Označte svoj súhlas alebo nesúhlas s každou uvedenou vetou v dotazníku tak, že zaškrtnete ☑ „Áno“ 
alebo „Ešte nie“. 

I. časť: Vývinová funkčnosť
Označte svoju odpoveď pri každej uvedenej vete v dotazníku tak, že zaškrtnete ☑  „Áno“ alebo „Ešte nie“.
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    Áno    Ešte nie

PR1 Ak poviete dieťaťu: „Choď do izby a dones loptu“, dokáže to? ☐ ☐
PR2 Keď si spolu čítate obľúbenú knižku, pozná príbeh, vie dopĺňať dej (aj keď len 

gestom), pamätá si, čo nasleduje. ☐ ☐
PR3 Na otázku “Koľko máš rokov?”, vie odpovedať alebo ukázať na prstoch. ☐ ☐

H1 Hovorí vety s tromi a viac slovami, napr. “Ideme potom k babke spinkať”, alebo 
“Kúpili sme jahôdkový jogurt”... ☐ ☐

H2 Ak sa ho opýtate: “Kde je?” alebo “Kam dáme?”, odpovie napr.: “na stole” alebo  
“do tašky” a pod. ☐ ☐

H3 Ak hovorí o veciach, ktoré sa už stali, napr. včera, povie: “papal”, “išiel”, “hajal”. ☐ ☐

SE1 Dokáže sa vyzliecť, vie si niektoré časti odevu obliecť (aj keď ešte potrebuje 
možno pomoc pri otváraní gombíkov, zipsu a pod.). ☐ ☐

SE2 Dokáže sa najesť samé lyžicou. ☐ ☐
SE3 V priebehu dňa môže byť bez plienky, potrebu oznamuje včas. ☐ ☐

Z1 Myslíte si, že je Vaše dieťa zrelé a pripravené na škôlku? ☐ ☐
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II. časť: Špecifické správanie
Označte svoju odpoveď pri každej uvedenej vete v dotazníku tak, že zaškrtnete ☑  „ Áno, prejavuje sa takto často “ 
alebo „ Nie, neprejavuje sa takto vôbec, alebo len zriedkavo “.

Všimli ste si, že Vaše dieťa:

Áno,
prejavuje
sa takto
často

Nie, nepre-
javuje sa 

takto vôbec, 
alebo len 
zriedkavo

ŠS1 Pozerá sa Vám dieťa do očí, keď spolu niečo robíte? Napríklad, 
keď sa spolu rozprávate, hráte sa, obliekate ho... ☐ ☐

ŠS2 Má tak veľké ťažkosti s odlúčením sa od rodičov (aj na kratší čas), 
až to ovplyvňuje život rodiny. ☐ ☐

ŠS3 Je primerane sústredené pri hre (nie pri počítači alebo TV). ☐ ☐

ŠS4
Je neustále v pohybe (poskakuje, pobehuje, vylieza,...) natoľko, 
že to predstavuje problém. Správanie je ťažko zvládnuteľné, až to 
spôsobuje doma i vonku nepríjemnosti.

☐ ☐

ŠS5
Denne máva silné výbuchy hnevu a zlosti (hádže veci, bije iných,…), 
ktoré sú nepredvídateľné, vyvolané aj malými zmenami a trvajú 
viac ako 5 minút.

☐ ☐

ŠS6 Ak ste smutný, niečo Vás bolí, snaží sa Vás utešiť. ☐ ☐
ŠS7 Má veľké problémy so spánkom, zaspávaním, alebo sa často  v noci 

budí  (v porovnaní s inými deťmi). ☐ ☐

ŠS8 Máva problémy s jedlom, odmieta jesť, jedáva len určité jedlá…, 
natoľko, že to predstavuje vážny problém. ☐ ☐

ŠS9 Žiada si cumeľ aj počas dňa. ☐ ☐
ŠS10 Ak ho niečo rozruší, niečo ho bolí alebo sa bojí, hľadá upokojenie 

u svojich rodičov. ☐ ☐
ŠS11 Ak sa na dieťa usmejete, usmeje sa na Vás späť. ☐ ☐
ŠS12 Pozrie sa na Vás, keď na neho zavoláte menom. ☐ ☐
ŠS13 Má problém pri hre s deťmi prispôsobiť sa (berie hračky, bije sa, ruší). ☐ ☐
ŠS14 Opakuje alebo predlžuje začiatok slov, akoby sa zajakávalo (koktalo). ☐ ☐
ŠS15 Má radosť zo spoločných činností s Vami, samo ich vyhľadáva, 

napr. spoločné čítanie knižky, skladanie skladačky, kreslenie... ☐ ☐
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Vaše poznámky:

Meno dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa:        Narodené v gestačnom týždni:

Dátum vyplnenia dotazníka:

Vek dieťaťa:

Vyplnil (vzťah k dieťaťu: matka, otec, rodič, iná osoba...):

Podpis:

III. časť: Obavy
Označte svoju odpoveď pri každej uvedenej vete v dotazníku tak, že zaškrtnete ☑  „ Nie “ak je Vaša odpoveď: nemám 
obavu, alebo „ Áno “, ak je Vaša odpoveď: mám obavu.

Máte vážne obavy: Áno Nie

O1 Že Vaše dieťa je iné ako jeho rovesníci alebo súrodenci, ked’ boli v jeho 
veku? ☐ ☐

O2 Že dobre nepočuje? ☐ ☐
O3 Že dobre nevidí? ☐ ☐
O4 Ohľadom reči Vášho dieťaťa? ☐ ☐
O5 Že Vám nerozumie? ☐ ☐
O6 Ako sa správa? ☐ ☐
O7 Ako sa vyvíja a ako sa učí nové veci? ☐ ☐
O8 Ako sa hrá? ☐ ☐
O9 Ako chodí, behá a lezie? ☐ ☐
O10 Ako používa svoje ruky a prsty? ☐ ☐
O11 Ako prejavuje radosť, smútok a iné emócie? ☐ ☐
O12 Že prestalo napredovať vo vývine (nevie už to, čo vedelo predtým)? ☐ ☐
O13 Je niečo iné, čo Vás znepokojuje? Ak áno, upresnite: ☐ ☐


