DOTAZNÍK
pre potreby vyšetrenia školskej zrelosti
(vyplní učiteľka MŠ)

Priezvisko a meno: ........................................................................... nar.: ...........................
Bydlisko: ...............................................................................................................................
Dieťa navštevuje MŠ (kde): .......................................................... odkedy: .........................
1. Správanie dieťaťa voči učiteľovi
rešpektuje jeho pokyny
rešpektuje pokyny, ale treba ho napomínať
nerešpektuje pokyny učiteľky
2. Správanie dieťaťa voči deťom
je obľúbený v kolektíve, rád sa hrá s deťmi
radšej sa hrá sám, ale zapája sa i do spoločných hier
je utiahnutý, nerád sa zapája do kolektívnych hier
3. Sústredenosť dieťaťa na hru a pedagóga
dokáže sa sústrediť (na dobu primeranú veku)
sústredí sa na krátku dobu, pri hre strieda hračky, pri zamestnaniach ho treba
napomínať
prejavujú sa u neho výrazné ťažkosti a neschopnosť
4. Pohybové schopnosti dieťaťa
je obratné, zručné, pohybovo nadané
je priemerne pohybovo vyspelé
je neobratné, nešikovné v pohybových hrách
5. Rozumové schopnosti dieťaťa
Úroveň vedomostí:
je vysoká
je priemerná
je nízka
Pamäť:
výborná, rýchlo si pamätá texty a obrázky
priemerná, pamätá si najbežnejšie riekanky
slabá, nepamätá si riekanky
Myslenie:
rýchlo chápe pokyny a dokáže ich plniť bez ďalšieho vysvetľovania
slabšia chápavosť, spomalený úsudok
6. Kresba
nadpriemerná, obsahovo bohatá
primeraná veku dieťaťa
slabšia, jednoduché tvary kreslí – nekreslí

7. Lateralita
dieťa používa pri kreslení a jedení pravú ruku
strieda pravú a ľavú ruku
používa prevažne ľavú ruku
8. Reč
hovorí čisto
nevyslovuje správne všetky hlásky a to: .........................................................................
výslovnosť nejasná, takmer nezrozumiteľná
9. Iné nápaditosti v správaní
(zlozvyky, pomočovanie, bolesti brucha, plač, strachy, zajakávanie a iné)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
10. Záver
učiteľka MŠ predčasné zaškolenie (dieťa narodené po 1. septembri)

odporúča
neodporúča

podľa názoru učiteľky je dieťa pripravené pre ZŠ
dieťaťu by prospel odklad školskej dochádzky
rodič žiada

zaškoliť dieťa
odklad školskej dochádzky

Dátum: .............................................

Vyplnila: .............................................

Zoznam detí navrhovaných na vyšetrenie školskej spôsobilosti

P.č.

Meno, priezvisko

1.
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20.

Poznámky:

Dátum
narodenia

Adresa

Tel. kontakt
na zákonného
zástupcu

