Dotazník k prihláške dieťaťa do MŠ
Meno dieťaťa……………………………………………………………..
Ako oslovujete dieťa doma? ……………………………….
Navštevuje Vaše dieťa v súčasnosti jasle/MŠ ?
nie - áno (ako dlho?):
……………………………………………….
Máte zaregistrovanú prihlášku aj v inej MŠ?
nie - áno
Potrebuje Vaše dieťa počas dňa plienku?
nie - áno - len počas spánku, inak nie
Čoho sa najviac obávate v súvislosti so vstupom Vášho dieťaťa do MŠ?
a. ranný plač
h. samostatnosť pri zvládaní
b. časté choroby
samoobslužných návykov
c. emocionálna nepohoda
i. začlenenie do kolektívu
d. odmietanie odpočinku
j. som bez obáv :-)
e. odmietanie stravy
k. iné:..........................................................
f. vzťah učiteľky k dieťaťu
g. ranné vstávanie
Malo dieťa problém s výslovnosťou niektorých hlások /deti od 4 rokov/? /r, l, c, s, z,../
nie - áno - logopedická starostlivosť (ako dlho?)...........................
Užíva dieťa lieky?
nie - áno, tieto:...............................................................................
Absolvovalo dieťa vyšetrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie/ Centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva
nie - áno (dôvod vyšetrenia) …………………………………………
Problémy s pozornosťou:
neschopnosť udržať pozornosť,
ľahká a rýchla rozptýliteľnosť,
vyrušiteľnosť akýmikoľvek vonkajšími i vnútornými podnetmi (napr.: nejaký „dobrý“ nápad)
Hyperaktivita:

Sociálna neprispôsobivosť:

-

neustála pohyblivosť

-

nadmerná činnosť, neschopnosť zotrvať

spolupracovať s rovesníkmi a

na mieste

rešpektovať ich individualitu,

Impulzivita:

-

neschopnosť vychádzať a

-

problém s akceptáciou autorít,

-

prudkosť

-

prílišná familiárnosť nepríslušná veku,

-

prchkosť

-

snaha získanie pozornosti (šaškovanie,

-

netrpezlivosť

-

unáhlené chaotické a neplánované

-

predvádzanie sa),
Narušenie motorickej oblasti:

konanie (bez rozmyslu)

-

motorická neobratnosť

neschopnosť dopredu zvážiť a

-

nepresnosť a nekoordinovanosť

premyslieť dôsledky svojich činov
-

veľavravnosť-neschopnosť čakať

Emocionálne ťažkosti:

pohybov
-

pohybová prchkosť

Emocionálne ťažkosti dieťaťa:

-

emočná a nervová labilita

-

plačlivosť

-

podráždenosť

-

bojazlivosť

-

explozivita

-

agresivita

-

agresívne reakcie

-

vzdorovitosť

-

ťažšia prispôsobivosť

-

nadávky

-

silná väzba na matku (otca)

-

nadmerná živosť

-

konfliktnosť

Problémy v správaní:
(doplňte, podčiarknite )

a iné:

-

kopanie

Komunikačné zručnosti:

-

bitky

komunikuje bez zábran

-

odstrkovanie

odmieta komunikovať v cudzom prostredí

-

hryzenie

odmieta komunikovať s dospelými

-

škrabanie

odmieta komunikovať s rovesníkmi

-

posmievanie sa

narušená komunikačná schopnosť v dôsledku

-

urážanie

neurotického alebo psychického podklad

Je samostatné v :
a) sebaobsluhe (obliekaní, obúvaní, stolovaní)
nie - áno
b) hygienických návykoch (umývaní, použití WC):
nie - áno
Má dieťa neurotické ťažkosti?
l. nemá
m. pomočovanie
n. zajakávanie sa
o. nespavosť
Má dieťa alergiu?
nie - áno, je alergické na:................................................................

p. obhrýzanie nechtov
q. iné:.......................................................

Navštevujete s dieťaťom špecializovaného lekára? (kardiológ, neurológ, logopéd, psychológ a iné)
nie - áno: ……………………………………………………………….
Iné upozornenia a oznámenia učiteľkám:

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov
Podpísaný/á ................................................................., narodený/á dňa .........................,
bytom.................................................................................. týmto čestne prehlasujem, že som v dotazníku , ktorý
slúži na účely zápisu môjho dieťaťa do materskej školy uviedol/la presné, pravdivé a úplné údaje. Som si
vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé, alebo závažným spôsobom zamlčané,
škola si vyhradzuje právo postupovať podľa odporúčania pedagogickej rady.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu ………………………………………..

Dátum: ………………………………………………………………

Podpis: …………………………...

