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POSUZOVACÍ ŠKÁLA CHOVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
pro učitelky mateřských škol, dle L. Hříbkové

Jméno dítěte: Věk dítěte:

Adresa MŠ:

Posuzovatel: Datum vyplnění:

1. část
Označte buď jedničkou ve sloupci ANO nebo NE nebo přidělte počet bodů

otázka ANO NE body

1.

2. Dobře rozumí obsahu vět, které je schopno přečíst.

3.

4. Vydrží u hry nebo úkolu, který řeší, asi 25 minut?

5.

6.

7.

8. Dovede kategorizovat (obrázky, předměty, hračky apod.)?

9. Má zálibu v počítání věcí a je "fascinován" čísly?

10.

11. Dovede si zavázat tkaničky?

12 Umí nakreslit postavu člověka? (Přiložte laskavě ukázku.)

celkem

č. otázky
Dítě je schopno přečíst celou větu nebo alespoň jednotlivá 
slova.

Rozumí vztahům, jako např. nahoře - dole, vrchní - spodní, 
daleko - blízko atp.

Rozlišuje sluchově podobnost a rozdílnost v počátečních 
hláskách slov, např. šít - žít, bít - pít apod?
Umí reprodukovat řadu pěti čísel (v rozsahu od 0 do 9) 
kupředu a řadu čísel pozpátku?
Umí rozeznat jednotlivé mince a zná jejich rozdílnou 
hodnotu?

Dovede psát tiskacím písmem různá slova (ne pouze své 
jméno?
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2. část
Označte jedničkou v příslušném sloupci Vaši odpověď

otázka zřídka občas často

13.

14. Předvídá možný závěr vyprávění?

15. Navrhuje řešení problémů, o nichž se ve třídě hovoří?

16. Klade množství otázek a je zvídavé?

17. Vyslovuje kritické pochybnosti?

18. Při hře vymýšlí stále něco nového?

19. Přizpůsobuje se snadno novým situacím?

20. vyhledává stále nové úkoly a aktivity?

21. Je kooperativní a je všeobecně lehké s ním vyjít?

22.

celkem

Celkové hodnocení:

Děkujeme Vám za spolupráci!!!

č. otázky téměř 
vždy

Dovede vlastními slovy interpretovat vyprávění nebo 
předkládané obrázky?

Má tendenci dominovat nad ostatními a řídit činnosti, kterých 
se zúčastní?
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