Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lichnerova 22, Senec 900301,
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Stanovisko materskej školy k posúdeniu školskej spôsobilosti
Základné údaje o dieťati:
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Rodné číslo:
Navštevovaná MŠ:
Popíšte dôvody kvôli ktorým
odporúčate dieťa na
vyšetrenie šk. spôsobilosti:
Popíšte dôvody, kvôli ktorým
súhlasíte s odkladom šk.
dochádzky / so zaškolením:
Odkedy chodí dieťa do MŠ
Aké sú silné stránky dieťaťa:
Prosím, v nižšie uvedených oblastiach zakrúžkujte tvrdenie, ktoré najlepšie vystihuje dané
dieťa:
Ako sa adaptuje na nové
prostredie/ situácie?

bez ťažkostí
iné:

primerane situácií

s ťažkosťami

Počúva názory iných pri
diskusiách?

áno
iné:

niekedy

nie

Ľahko sa vzdá keď je niečo
ťažké?

áno
iné:

niekedy

nie

Ľahko sa nahnevá a stratí
trpezlivosť, keď pri
hre/činnosti prehráva?

áno

niekedy

nie

Je preň ťažké akceptovať
konštruktívnu kritiku, alebo
spätnú väzbu?

áno

niekedy

nie

Keď nie je po jeho, trucuje

áno
iné:

niekedy

nie

Má zmysel pre humor

áno

Vie pomenovať svoje pocity

áno
iné:

niekedy

nie

Keď sa mu nedarí, popiera,
že by to bola jeho chyba

áno
iné:

niekedy

nie

iné:

iné:

nie

Spory s deťmi dokáže riešiť
bez bitky, hádky
vzdorovitosti

áno
iné:

niekedy

nie

Pri konverzácií udržiava
očný kontakt

áno
iné:

niekedy

nie

Hrubá motorika
a) veľmi obratné
b) obratné
c) priemerne obratné
d) menej obratné
e) veľmi neobratné
Pracovné tempo
a) veľmi rýchle
b) rýchle
c) stredne rýchle
d) pomalšie
e) výrazne pomalé

Jemná motorika
a) veľmi šikovné
b) zručné
c) priemerne zručné
d) menej zručné
e) výrazne nešikovné
Pozornosť
a) veľmi sústredené, nedá sa ničím
vyrušiť
b) sústredené
c) priemerne sústredené
d) menej sústredené
e) veľmi nesústredené, rýchlo sa unaví
Lateralita
a) pravák
b) nevyhranená lateralita
c) ľavák

Myslenie
a) veľmi bystré
b) bystré
c) priemerne bystré
d) menej bystré
e) málo bystré, ťažkopádne
Reč: 1. Výslovnosť
2. Vyjadrovanie
a) správna
a) plynulé vyjadrovanie, vysoká kapacita
b) poruchy vývinu reči – bezrečovosť/
slovnej zásoby
oneskorený/ nesprávny vývin reči
b) dobré vyjadrovanie
c) poruchy výslovnosti, dyslálie
c) priemerné vyjadrovanie
d) neurózy reči – mutizmus/ zajakavosť
d) menej dobré vyjadrovanie
e) ťažké vyjadrovanie, nízka kapacita
slovnej zásoby
Správanie
Sociálne správanie
a) veľmi poslušné
a) veľmi obľúbené u detí
b) prevažne poslušné
b) obľúbené
c) niekedy neposlušné
c) stredne obľúbené
d) často neposlušné
d) menej obľúbené
e) neposlušné
e) neobľúbené
Emocionalita
Sebadôvera
a) vzdorovité
a) preceňuje sa
b) náladové
b) zdravý pocit sebadôvery
c) pokojné
c) nedôveruje si, podceňuje sa
d) úzkostlivé
e) bojazlivé

Rodinná výchova
a) príliš prísna
b) primeraná
c) príliš voľná
d) úzkostná
Úroveň vedomostí
a) je vysoká
b) je priemerná
c) je nízka
Kresba
a) nadpriemerná, obsahovo bohatá
b) primeraná veku dieťaťa
c) slabšia, jednoduché tvary
d) nekreslí

Samostatnosť
a) úplne samostatné
b) samostatné
c) stredne samostatné
d) menej samostatné
e) nesamostatné
Pamäť
a) výborná, rýchlo si zapamätá
b) priemerná
c) slabá

Iné nápaditosti v správaní dieťaťa:
(zlozvyky, pomočovanie, bolesti brucha, plač, strachy, neurotické prejavy, zajakávanie sa /
tiky, atď.)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Podľa názoru triednych učiteliek by dieťaťu prospel:
odklad ŠZ

Dátum:

dieťa má viacero oslabení /nevieme sa vyjadriť

zaškolenie do 1.ročníka

Vyplnila/li:

