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EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA V MARTINE
Osobný dotazník k žiadosti o prijatie dieťaťa do EZŠ
org. zložka Evanjelická základná škola,
M. R. Štefánika 19, Martin

Osobný dotazník dieťaťa
Odpovedzte, prosím Vás, na nasledujúce otázky. Prípadne dopíšte informácie do príslušného riadku.

Meno dieťaťa:
Vierovyznanie:

Priezvisko dieťaťa:
Evanjelické

Katolícke

Bez vyznania

Iné:

Chodí dieťa pravidelne do kostola?:

ÁNO

NIE

Je dieťa vedené k cirkvi aj v domácnosti?:

ÁNO

NIE

Údaje o vierovyznaní slúžia iba pre potreby školy a pre potreby štatistického spracovania, ktoré vyžaduje zriaďovateľ školy. Prosíme Vás, aby ste
svojím podpisom potvrdili, že môžeme tieto údaje spracovať na tento účel. Ak s tým nesúhlasíte, uveďte to.
Svojim podpisom súhlasím so spracovaním údajov o vierovyznaní dieťaťa pre potreby školy a pre potreby štatistík zriaďovateľa školy.
V súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasím so spracovaním osobných údajov
v databáze školy.

...................................................
podpis zákonného zástupcu
(v prípade online prihlášky podpíšete neskôr)

Ako dobrovoľník, by som mohol školu podporiť (napr. pomoc pri akciách školy, pomoc pri rekonštrukcii, pomoc pri
opravách, poradenstvo, sprostredkovanie výhodného nákupu atď.):

Vaše otázky, pripomienky:
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Prosíme Vás o zodpovedanie na nasledujúce otázky týkajúce sa Vášho dieťaťa, (označte):
1. Vaše dieťa si dokáže samostatne:
zaviazať šnúrky

obliecť sa

zapnúť si gombík

obuť sa

sa bicyklovať

jazdiť na kolobežke

chytiť loptu

skákať na jednej nohe

Vie:

Príbor (lyžicu) drží v ruke:
pravej

ľavej

striedavo

Dokáže dieťa prekresliť jednoduchý tvar (kruh, ovál...)?
ÁNO

NIE

Dokáže sa dlhšie sústrediť na činnosti?
ÁNO

NIE

Dokáže vykonávať činnosti a úlohy podľa zadania?
ÁNO

NIE

Reč dieťaťa:
čistá
chybná - nesprávne vyslovuje (označte ktoré)

C

Č

S

Š

R

Z

Ž

DZ

DŽ

L

Vie:
určiť prvú hlásku v slove

deliť slová na slabiky

určiť poslednú hlásku v slove

deliť slová na hlásky

Vie:
napočítať do 10

pozná geometrické tvary (kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník)

pozná základné farby
Vie:
porozprávať krátky príbeh
naučiť sa básničku

sústredene počúvať, riešiť úlohu na 20 minút
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Zrak dieťaťa: nosí okuliare?
ÁNO

NIE

Sluch dieťaťa: počuje dobre?
ÁNO

NIE

Trpí dieťa alergiou?
ÁNO

NIE

Ak áno, akou?
Má Vaše dieťa nejaké iné ťažkosti (zdravotné, psychické, atď.)?
ÁNO

NIE

Ak áno, aké?
Absolvovalo dieťa doteraz nejaké odborné vyšetrenie alebo navštevuje odborných lekárov, zariadenia
(neurológ, logopéd, pedopsychiater, klinický psychológ, poradenské zariadenie, atď.)?
ÁNO

NIE

Ak áno, akých?
2. Znáša ŤAŽŠIE odlúčenie od rodiča?
ÁNO

NIE

3. Zvyká si ŤAŽŠIE na nové prostredie?
ÁNO

NIE

4. Čo dokáže Vaše dieťa potešiť?

5. Ako riešite situáciu, keď Vás Vaše dieťa odmietne poslúchnuť?

6. Aké obavy ste mali v súvislosti s nástupom Vášho dieťaťa do prvého ročníka?
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7. Učilo sa Vaše dieťa cudzí jazyk? Ak áno, uveďte aký a ako dlho.

8. Záujmy dieťaťa:

Chceli by ste ešte niečo napísať o Vašom dieťati, čo by mala vedieť jeho učiteľka?:

Čestné vyhlasujem, že uvedené informácie sú pravdivé.

V............................................, dňa...................................

...............................................................
podpis zákonného zástupcu
(v prípade online prihlášky podpíšete neskôr)

