DOTAZNÍK PRE RODIČOV – SZP
Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................

národnosť:................................

Dátum a miesto narodenia: ................................... rod.číslo: .........................................
Trvalé bydlisko + telefón: .............................................................................................................
Meno a priezvisko matky: .............................................................................................................
vzdelanie (ŠZŠ, neukončené ZŠ, ZŠ, SOU, SŠ )
Meno a priezvisko otca: ................................................................................................................
vzdelanie (ŠZŠ, neukončené ZŠ, SOU, SŠ, )
Ekonomické a sociálne podmienky rodiny: / prosím krúžkujte ! /

1. rodina v ktorej dieťa žije, neplní základné funkcie- socializačno-výchovnú, emocionálnu a ekonomickú,
2. chudoba a hmotná núdza rodiny dieťaťa,
3. aspoň jeden z rodičov dieťaťa je dlhodobo nezamestnaný, patrí k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie
4. nedostatočné vzdelanie zákonných zástupcov – aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné
vzdelanie
5. nevyhovujúce bytové podmienky, v ktorých dieťa vyrastá – absencia miesta na učenie, postele,
elektrickej prípojky, pitnej vody, WC,
6. vyučovací jazyk je iný ako jazyk, ktorým dieťa hovorí v domácom prostredí,
7. rodina žije v segregovanej komunite,
8. sociálne vylúčenie komunity alebo rodiny dieťaťa z majoritnej spoločnosti.

Rodina: / prosím krúžkujte ! / úplná

neúplná

Súrodenci dieťaťa (počet, vek, škola,): ....................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adresa MŠ: .........................................................MŠ navštevuje Vaše dieťa od veku: ............................
Pri vstupe do MŠ: - dieťa malo ťažkosti,- dieťa nemalo ťažkosti- postupne sa prispôsobilo prostrediu,
navštevuje nepravidelne (napr. častá chorobnosť)
Ktorú ruku používa pri činnosti: .......................................
Reč dieťaťa (napíšte, či správne vyslovuje všetky hlásky, ak nie, uveďte, ktoré, príp. či chodí na nápravu
reči) ................................................................................................................................................
Zdravotný stav dieťaťa (aké choroby prekonalo od malička, prípadne v akej odbornej ambulancii je
sledované) ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podčiarknite to, čo sa týka Vášho dieťaťa:
- vie, (nevie ) sa samo obliecť, obuť, treba mu ešte pomôcť
- má, (nemá) osvojené hygienické návyky
- je citlivé, všetko sa ho dotkne, rozplače sa pre maličkosti
- v cudzom prostredí je bojazlivé
- je živé, neposedné, niekedy až neskrotné
- pri jednej činnosti vydrží (nevydrží) dlhšiu dobu
- rado kreslí, naučí sa básničku, vie povedať obsah rozprávky
- je ešte príliš hravé, detinské
- o školu javí, nejaví záujem (napíšte, ako prejavuje ten záujem )............................................
.......................................................................................................................................
Dňa:
Podpisy zákonných zástupcov: otec: ...................................

matka:..................................

