Ev.číslo CŠPP:............................

Žiadanka
 o psychologické vyšetrenie
 o špeciálnopedagogické vyšetrenie
 o poradenskú konzultáciu
Meno a priezvisko dieťaťa: ...............................................................................................
Dátum narodenia: ..................................Rodné číslo: .......................................................
Presná adresa bydliska ( PSČ) ..........................................................................................
Meno a priezvisko rodiča/zák. zástupcu: .........................................................................
Týmto žiadam CŠPP Opatovská 101 Košice o poradenstvo, vyšetrenie, konzultáciu – z dôvodov
-

prekonávania vzdelávacích ťažkostí žiaka
prekonávania výchovných ťažkostí žiaka
pri voľbe štúdia a profesijnej orientácie
pri úprave psychosomatických ťažkostí žiaka
pri zvládaní osobnostných problémov, krízových stavov
pri úprave konfliktných vzťahov s okolím

-

školská pripravenosť – odklad školskej dochádzky
vhodnosti preradenia žiaka do špeciálnej základnej školy
vhodnosti individuálnej integrácie žiaka v bežnej triede ZŠ
vhodnosti zaradenia žiaka v špeciálnej triede ZŠ

-

diagnostické špeciálnopedagogické vyšetrenie
špeciálnopedagogické vyšetrenie – žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
rediagnostické špeciálnopedagogické vyšetrenie
vhodnosti logopedickej intervencie
diagnostické logopedické vyšetrenie
vhodnosti špeciálno-pedagogickej intervencie pri úprave ŠVPU

Zákonný zástupca/rodič týmto dávam informovaný súhlas s vykonaním psychologického –
špeciálnopedagogického – logopedického vyšetrenia u môjho dieťaťa v CŠPP Opatovská 101
v Košiciach.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol(a) informovaný(á) a riadne poučený(á) o dôvode, účele,
spôsobe a možnostiach odborných služieb v CŠPP (viď príloha informovaného súhlasu). Poučeniu som
porozumel(a) a môj súhlas poskytujem slobodne, bez nátlaku.
Ne-Súhlasím so zaslaním správy z vyšetrenia kmeňovej škole dieťaťa, lekárovi, príp. inému
odborníkovi, u ktorého je dieťa v starostlivosti.
Vyhlasujem, že moje dieťa nie je dlhodobo evidované v inom CŠPP v Košickom kraji, resp. že ku dňu
prvej evidencie v CŠPP Opatovská cesta 101 som u predchádzajúceho CŠPP podal žiadosť o vyradenie
z evidencie.
Podpis (rodič/zák.zástupca) : ...........................................................................
Dátum:

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

Zhodnotenie základných školských vedomostí, zručností a spôsobilostí
( zodpovedajúce podčiarknuť, iné dopísať )
Škola: ................................................................................ Trieda:.............................................
Začiatok PŠD v šk.r.:.................................. Opakovanie ročníka:...........................................
Čítanie:
-

rýchle, pomalé, slabikované, s chybami, s čiastočným porozumením, bez porozumenia, reprodukcia
dostatočná, stručná, .....................................................................................................................................
čítanie správne, bez ťažkostí

Písanie:
-

rýchle, pomalé, ( ne)úhľadné, gramaticky ( ne)správne, s veľkým/ malým počtom chýb, ( ťažko )
čitateľné, unavujúce, najčastejšie chyby – i/y, dĺžne, mäkčene, píše ako počuje, vynecháva/ pridáva
písmená,
slová
komolí,
odpis
bez/
s chybami,
........................................................................................................................................... ..........................

Matematika:
-

( ne)orientuje sa na číselnej osi, ( ne)chápe pojem číslo, zamieňa si matematické operácie, mýli si
postupy
počítania,
neovláda
násobilku,
problémy
pri
rysovaní,
v geometrii,
......................................................................................................................................................................

Myslenie:
-

( ne)logické, ( ne)samostatné, abstraktné, konkrétne názorné, pomalé, rýchle, unáhlené, tvorivé, plytké,
povrchné,
úroveň
chápania
priemerná/
podpriemerná,
ťažko
chápe,
......................................................................................................................................................................

Pozornosť:
-

( ne)sústredená, rozptýlená, rýchlo ochabujúca, mimovoľná, krátkodobá, .................................................

Pamäť:
-

auditívna, vizuálna, zmiešaná, logická, mechanická, zapamätá si ľahko/ ťažko, poznatky ( ne)uchováva
v pamäti, rýchlo zabúda, ..............................................................................................................................

Osvojovanie si učiva:
-

nové učivo chápe ľahko/ ťažko, po opätovnom výklade, potrebuje stály dozor a opakovanie, nové
poznatky prijíma aktívne/ pasívne, ( ne)vypytuje sa na nové poznatky, ( ne)schopnosť využiť minulú
skúsenosť ( len s pomocou ), ( ne)dáva poznatky do súvislostí ( len s pomocou ), ( ne)schopnosť
využívať
osvojené
poznatky
v praxi(len
s pomocou)
.......................................................................................................................................................................

Vôľové vlastnosti:
-

sebaovládanie, aktivita, rozhodnosť, tvrdohlavosť, ( ne )ovplyvniteľnosť, (ne)vytrvalosť,
( ne) samostatnosť, ( ne )schopnosť prekonávať prekážky, (ne)iniciatívnosť, celkovo slabá vôľa,
......................................................................................................................................................................

Sociabilita:
-

sociálnosť, ( ne)všímavosť, samotárstvo, uzavretosť, ( ne)dôverčivosť, útočnosť, zastrašenosť, (
ne)slušnosť, ( ne)zdvorilosť, klame, ( ne)prispôsobenosť školskej disciplíne, príkazy plní ( ne)ochotne,
pasívne,
(ne)schopnosť
kompenzovať
nedostatky,
.......................................................................................................................................................................

Hárok vyplnil(a): ..................................................
Dátum:
..................................................
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