DOTAZNÍK PRE RODIČOV
pred nástupom dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Vážení rodičia,
stojíte pred novou životnou udalosťou, kedy sa Vaše dieťa prvý krát stane dieťaťom materskej školy. Vzhľadom na to,
že každé dieťa je individualitou, inak reaguje na nové životné udalosti, zmeny, ktoré sa v jeho živote udejú. Niektoré
deti bez problémov nadviažu kontakt s cudzím človekom, kým iné zasa potrebujú čas, aby mu začalo dôverovať.
Zverujete nám to najcennejšie, čo máte – Vaše dieťa. Preto naším hlavným cieľom je, aby Vaše dieťa čo najľahšie
zvládlo vstup do materskej školy a aby sa cítilo dobre a bezpečne.
K tomu potrebujeme poznať osobnosť Vášho dieťaťa, čo je cieľom dotazníka.
Prosíme Vás, aby ste v každej otázke vybrali jednu - najvhodnejšiu odpoveď (označte X), prípadne sa vyjadrili na
základe vlastnej skúsenosti.

Meno a priezvisko dieťaťa ........................................................................................................
Ako oslovujete dieťa doma? ......................................................................................................
1. Navštevovalo Vaše dieťa jasle resp. niektorú materskú školu v inej mestskej časti/obci/meste?
áno
nie
2. Ktoré choroby dieťa prekonalo?
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. Navštevujete s dieťaťom ambulanciu špecializovaného lekára? (kardiológ, neurológ, psychológ a iné).
áno
nie

ktorého? ................................................................................................................................

4. Užíva lieky?
aké: .........................................................................................................................................
áno
nie
5. Má dieťa získanú alebo vrodenú vadu?
akú: .........................................................................................................................................
áno
nie
6. Má dieťa alergiu?
je alergické na :......................................................................................................................
áno
nie
7. Dieťa má chybu
zraku
sluchu
áno
áno
nie
nie
8. Má Vaše dieťa pevný denný režim?
áno
nie

9. V oblasti sebaobslužných návykov:
zvláda
samostatne

zvláda
s pomocou

nezvláda

neviem sa
vyjadriť

vyzuje si samo topánky
obuje si samo papuče
vyzlečie si samo jednoduché oblečenie
(napr. tričko, tepláky ...)
umyje a utrie si samo ruky
dokáže jesť samo lyžicou
pije samo z hrnčeka
vie si samo sadnúť na toaletnú misu
10. Čoho sa najviac obávate v súvislosti so vstupom Vášho dieťaťa do materskej školy?
(označiť môžete viacero možností)
ranný plač
časté choroby
emocionálna nepohoda (podráždenosť, úzkosť)
odmietanie odpočinku
ranné vstávanie
samostatnosť pri sebaobslužných návykov
začlenenie sa do kolektívu (či si nájde kamarátov)

Ďakujeme za spoluprácu!
Týmto čestne prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á, že v prípade uvedenia
nepravdivých údajov, môže byť rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zrušené.

Dotazník vyplnil/a: ___________________________________dňa: __________________

