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Dotazník pre rodiča/zákonného zástupcu k posúdeniu školskej spôsobilosti 

 

 

Základné údaje o dieťati:                                                Dátum vyplnenia: 

Meno a priezvisko dieťaťa:  

Dátum narodenia, vek:  

Bydlisko:  

Národnosť:  

Zdravotný stav dieťaťa /diagnózy/ 

oslabenia: 

 

Je dieťa klientom nášho alebo iného 

centra? Ak áno, napíšte ktorého 

áno  klient CPPPaP Senec                                   nie 

klient iného centra............................................... 

Popíšte dôvod pre ktorý ste prihlásili 

svoje dieťa na vyšetrenie: 

 

 

Identifikačné údaje zákonného zástupcu  

Meno a priezvisko:  

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  

Povolanie:  

Obaja rodičia žijú s dieťaťom 

v spoločnej domácnosti 

áno                                                                   nie 

Striedavá starostlivosť áno                                                                   nie 

Vyskytli sa vo vašej blízkej rodine 

(rodičia, súrodenci...) špecifické poruchy 

učenia, alebo iné ťažkosti s učením?  

áno                                                                   nie 

 

popíšte ťažkosti: 

Bolo u dieťaťa vyjadrené podozrenie na 

niektorú z diagnóz? (napr. ADD, ADHD, 

poruchu reči –NKS, poruchy autistického 

spektra,....) 

áno                                                                   nie 

 

ak áno, ktorú? 

Prekonalo dieťa v minulosti nejaké 

zákroky/ktoré? 

áno                                                                  nie 

popíšte ktoré.................... 

Bol rečový vývin  dieťaťa oneskorený, 

alebo nejak špecifický? Ak áno, uveďte 

podrobnosti: 

áno, oneskorený                                              nie 

 

inak špecifický: 

Je v súčasnosti vaše dieťa vedené 

v nejakej odbornej ambulancií, ak áno 

uveďte v akej  

áno                                                                   nie 

v ....................................... 

 

 



 

 

Materská škola 

Navštevovaná MŠ:  

Od koľkých rokov dieťa navštevuje MŠ  

Popíšte adaptáciu dieťaťa na MŠ: bez ťažkostí      primerane situácií     s ťažkosťami 

iné: 

 

Prosím, v nižšie uvedených oblastiach zakrúžkujte, alebo dopíšte tvrdenie, ktoré najlepšie 

vystihuje vaše dieťa.  

 

Sociálne kompetencie 

Pri hre dodržiava stanovené pravidlá áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Ľahko sa nahnevá a stratí trpezlivosť, 

keď pri hre/ činnosti prehráva 

áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Keď sa mu nedarí, popiera, že by to bola 

jeho chyba 

áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Ľahko sa vzdá, keď je niečo ťažké áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Spory s deťmi dokáže riešiť bez bitky, 

hádky, vzdorovitosti 

áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Je schopné rýchlo upokojiť sa áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Pri hraní s ostatnými deťmi vyzerá 

šťastne  

áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Rado sa hrá na zvieratká a iné postavy áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Má úzko vymedzené záujmy (technicky 

zamerané koníčky, mechanické systémy, 

číselné sústavy, atď.) 

áno                      niekedy                            nie  

 

iné: 

Rozpráva o svojich zážitkoch áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Vie pomenovať svoje pocity áno                      niekedy                            nie  

iné: 

 

Výdrž a koncentrácia 

Je vaše dieťa neposedné, stále v pohybe 

a je za to kritizované dospelými 

áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Má vaše dieťa ťažkosti s pozornosťou/ je 

ľahko unaviteľné 

áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Má záujem o hry, ktoré mu navrhnete áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Ako dlho vydrží vykonávať jednu 

činnosť / aktivitu 

 

...............................min. 

Trpezlivo sa snaží vyriešiť i ťažké úlohy 

 

áno                      niekedy                            nie  

iné: 

Je schopné sa potichu zabaviť 

 

áno                      niekedy                            nie  

iné: 



 

 

Rado sa hrá so stavebnicami 

 

áno                      niekedy                            nie  

iné: 

 

Sebadôvera /adaptácia 

Nemá problém oddeliť sa od matky alebo 

otca 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Zvláda náročné situácie, nerozplače sa áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Cudzie prostredie mu nevadí áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Nehanbí sa hovoriť s inými deťmi 

a dospelými 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Udržiava očný kontakt s druhými áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Nedôveruje si, podceňuje sa áno                      niekedy                            nie 

iné:  

 

Schopnosť spolupráce  

Aj keď nie je po jeho, zostáva v pokoji áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Akceptuje zákaz, necíti sa ukrivdené áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Počká- bez pripomienok a fňukania áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Bez námietok vykoná i nepríjemné 

povinnosti 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

S dospelými sa baví s rešpektom áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Ochotne poslúchne žiadosti dospelých áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Neobťažuje iné deti ani vtedy, ak sa 

k nim nemôže pripojiť a hrať sa s nimi 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

K ostatným deťom sa správa milo áno                      niekedy                            nie 

iné: 

S vecami zaobchádza opatrne áno                      niekedy                            nie 

iné: 

 

Proces učenia / záujem 

V procese učenia je vaše dieťa skôr aktívne                                                   pasívne 

iné: 

Dieťa samo iniciatívne vyhľadáva úlohy 

školského typu 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

O čo sa vaše dieťa zaujíma vo voľnom 

čase 

 

.................................... 

 

 

Reč /pamäť 

Vývin reči bol oneskorený áno                                                                    nie                          

Dieťa navštevuje logopéda/ odkedy áno        nie 



 

 

odkedy: 

Dieťa vyslovuje správne všetky hlásky, 

ak nie uveďte tie, ktoré nevyslovuje 

správne 

áno                                                                    nie 

 
ktoré: 

Dieťa dostatočne rozumie ústne zadaným 

úlohám 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Vie porozprávať obsah krátkej rozprávky 

a rozumie jej obsahu 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

S ľahkosťou sa naučí detskú pieseň alebo 

báseň 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Vie vytlieskať slovo po slabikách áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Vie vyčleniť prvú hlásku v slove áno                      niekedy                            nie 

iné: 

 

Motorika 

Dieťa sa bez ťažkostí oblečie (zapínanie 

zipsov, gombíkov, šnurovanie topánok) 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Bolo pre vaše dieťa náročné naučiť sa 

bicyklovať, korčuľovať, lyžovať 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Dieťa vie bez ťažkostí chytiť letiacu 

loptu (koordinácia rúk s očami) 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Dieťa rado kreslí áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Dieťa vie kresliť tak, že línie sú pevné, 

neroztrasené 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

Vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa 

predlohy 

áno                      niekedy                            nie 

iné: 

 

Motivácia 

Čo motivuje vaše dieťa?  

Aké sú silné stránky vášho dieťaťa? 

 
 

Aké sociálne zručnosti by ste u vášho 

dieťaťa radi rozvinuli? 
 

Napíšte 4 slová ktoré najlepšie vystihujú 

vaše dieťa 
 

 

Ako by ste ohodnotili jeho/ jej správanie k  

 

 dospelým 

 rovesníkom 

 mladším deťom 

 starším deťom 

 

                                                                          Podpis zákonného zástupcu: 

 

 

 



 

 

 

 


