
 
 

Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 
E-mail: info@jihoceskarozvojova.cz, www. jihoceskarozvojova.cz 
IČ: 260 77 540, DIČ: CZ 260 77 540 
Společnost je zapsána v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 94. 

 

 

«                            »(tak jak se dítěti říká doma) 
 

Základní informace o dítěti: 

 
Kontakt na osoby odpovědné za výchovu: 

 
Zdravotní stav dítěte: 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Adresa bydliště  

Zdravotní pojišťovna  

Jméno pěstounky  

Telefon, email  

 

Jméno pěstouna  

Telefon, email  

 

Jméno třetí osoby  

Telefon, email  

Diagnóza  

Projevy  

Léky a doporučení  

 

Diagnóza  

Projevy  

Léky a doporučení  

 

Alergie  

Projevy  

Léky a doporučení  

 

Jiné léky (na co, dávkování)  

Rehabilitace  

Péče psychiatra/psychologa  

Další informace   

 
 DOTAZNÍK O DÍTĚTI PRO RESPITNÍ TÝM 
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Specifické potřeby dítěte: 

 

Projevy a chování dítěte: 

 

 

Vztah k autoritám (Respektuje je a poslechne? 

Nutné stále upozorňovat? Nerespektuje a staví si stále 
hlavu? Je vzpurné? Pomáhá něco?) 

 

Vztah k dětem (Kamarádské? Špatně se zapojuje? 

Provokuje? Stává se obětí? K mladším? Ke starším?) 
 

Strachy a obavy (Tma? Výška? Samota? Voda? Muži? 

Zvířata? – Jak se to projevuje? Panika? Odpor? ) 
 

Komunikace a soc. chování (Vada řeči? Alternativní 

kom. prostředky? Jak sdělí nelibost? Nepřiměřené 
reakce?) 

 

Zátěžové situace a reakce na ně (únava, stres, 

prohra v soutěži, tlak dětí, konflikt, útěk apod.) 
 

Krizové situace a jejich řešení (jak nejhůře může 

dítě reagovat? Co funguje? Co nedělat?)  
 

Konfliktnost (Provokuje děti? Má tendenci se hádat? 

V jakých situacích?) 
 

Agresivita (Je agresivní? Slovně? Fyzicky? Jak to 

vypadá? V jakých situacích? Jak pěstouni postupují? 
 

Lítostivost (Je lítostivé, plačtivé? Vynucuje si brekem 

pozornost?) 
 

Další rizikové chování (sebepoškozování, kouření, 

obviňování, účelové lži, manipulace, strhávání 
pozornosti, příliš riskantní chování) 

 

Potraviny, které zásadně odmítá (např. u 

autistických dětí?) 
 

Sebeobsluha a hygiena (Samostatné? Dohled? 

Asistence? Obuv, oděv, strava a tekutiny, toaleta, hra…) 
 

Spánek a usínání (kolik hodin běžně spí? Problém 

s usínáním, spánkem?  Může spát na horní palandě?) 
 

Je zvyklé odpoledne odpočívat? (Jak dlouho? 

Ve kterou dobu?) 
 

Pohyb venku (chodí za ruku? Zastaví u přechodu? 

Často se vytrhne a uteče? Nutná asistence s mobilitou?) 
 

Plavec (Plave zcela bezpečně? Potápí se? Plave nejistě? 

Potřebuje pomůcky? Jaké?) 
 

Čeho se vyvarovat?  

Dále se hodí vědět:  


