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Osobný dotazník k žiadosti o prijatie dieťaťa do EMŠ 
org. zložka Evanjelická materská škola,  
Divadelná 19, Martin 

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

Meno dieťaťa: Priezvisko dieťaťa: 

Vierovyznanie:  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: 

Chodíte so svojím dieťaťom medzi rovesníkov (na ihrisko, na návštevy a pod.)?: 

áno, často 

občas 

nie 

Pokúste sa vybrať jeden z najčastejších prejavov správania – aký je záujem Vášho dieťaťa o ostatné deti, keď sa 
hrá v ich prítomnosti (na ihrisku, v pieskovisku a pod.)?: 

pridá sa k ostatným deťom, je rado v kolektíve detí 

hrá sa samo, nejaví záujem o hru iných detí 

pozoruje iné deti, nehrá sa 

kazí hru ostatných deti 

iné (vyjadrite vlastnú skúsenosť):  

Podelí sa Vaše dieťa s ostatnými deťmi o hračky, prípadne dovolí sa chvíľku hrať inému dieťaťu so svojou 
hračkou?: 

áno 

občas 

nikdy 

neviem 

Ako reaguje najčastejšie Vaše dieťa na neúspech (napr. nepodarí sa mu postaviť niečo z piesku, nepodarí sa mu 
vykonať nejakú činnosť a pod.)?: 

rozplače sa 

nanovo sa pokúsi vykonať činnosť 

začne sa venovať inej činnosti 

neviem 

iné (vyjadrite vlastnú skúsenosť): 

Plače Vaše dieťa pri odlúčení od osoby, na ktorú je fixované (t. j. vyžaduje si jej neustálu prítomnosť)?: 

áno, vždy 

občas 

nie 
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Ako reaguje Vaše dieťa na prítomnosť neznámych dospelých ľudí, ak s ním prídete do nového, preňho 
neznámeho prostredia (napr. na návštevu)?: 

hneď s nimi komunikuje 

potrebuje čas, aby sa osmelilo 

celý čas sa drží v prítomnosti rodiča – bojí sa 

iné (vyjadrite vlastnú skúsenosť): 

Čoho sa najviac obávate v súvislosti so vstupom Vášho dieťaťa do materskej školy ? (označiť môžete aj viacero 
možností): 

ranný plač 

časté choroby 

emocionálna nepohoda (podráždenosť, úzkosť) 

odmietanie odpočinku 

odmietanie stravy 

vzťah učiteľky k deťom 

ranné vstávanie 

samostatnosť pri zvládaní sebaobslužných návykov 

začlenenie do kolektívu (či si nájde nových kamarátov) 

Iné: 

Rozpráva Vaše dieťa?: 

áno, zrozumiteľne 

áno, nezrozumiteľne 

zatiaľ nerozpráva 

Potrebuje Vaše dieťa počas dňa plienku?: 

áno 

len počas spánku, inak nie 

nie 

Má Vaše dieťa nejaké zdravotné problémy?: 

áno (uveďte aké): 

nie 
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Vyžaduje si Vaše dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby?: 

áno

nie

Má Vaše dieťa problémy v správaní?: 

áno (uveďte aké): 

nie 

V oblasti sebaobslužných návykov: 

(ku každej položke vyberte jednu možnosť a označte ju) 

zvláda 

samostatne* 
zvláda 

s	pomocou* Nezvláda* 

neviem sa 

vyjadriť* 

vyzuje si samo topánky 

obuje si samo papuče 

vyzlečie si samo jednoduché 

oblečenie (napr. tepláky, tričko...) 

umyje a utrie si samo ruky 

dokáže jesť samo lyžicou 

pije samo z hrnčeka 

* Zvláda samostatne – dieťa dokáže vykonať činnosť samo, bez pomoci dospelého

Zvláda s	pomocou – dieťa zvláda činnosť čiastočne, pre jej úspešné zvládnutie je potrebná pomoc dospelého

Nezvláda – činnosť nie je zaradená v repertoári správania dieťaťa, dieťa sebaobslužné návyky zatiaľ

nezvláda, musíte činnosť zaňho vykonať Vy 

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

V............................................, dňa................................... ............................................................... 
podpis zákonného zástupcu 

(v prípade online prihlášky podpíšete neskôr) 
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