
Súkromná spojená škola, M. Falešníka 6, Prievidza 971 01 

  

Priezvisko a meno dieťaťa: .................................................... Dátum narodenia: ......................... 

Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................... 

Adresa prechodného pobytu: ……………………………………………………………... 

Dieťa navštevuje MŠ od ..............rokov,  (ak áno, uveďte názov školy): 

Voliteľný predmet dieťaťa:    Etická výchova  –  Náboženská výchova /správne podčiarknuť/ 

Školský klub detí (ŠKD):     Mám záujem  –  Nemám záujem* 

 

Stravovanie v školskej jedálni:    desiata  –  obed - olovrant* 

 

Má dieťa alergiu, chorobu alebo inú diagnózu, o ktorej by mala škola vedieť?* 

 

Dieťa je zverené do opatery :   oboch rodičov  matky  otca            iné /uveďte/ 

 

Žije/pracuje jeden z rodičov v zahraničí? 

*áno  *nie 

 

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti?   

*áno  *nie 

Navštevujú e-Školu súrodenci:   

*áno  *nie       

Dominantná ruka 

* pravá    * ľavá   * nevyhranená dominancia 

Malo dieťa problém s výslovnosťou niektorých hlások? /r, l, c, s, z,../ 

* áno                 * nie   /logopedická starostlivosť, ako dlho? 

Prekonané choroby: 

* osýpky  * ovčie kiahne  * šarlach              * detská mozgová obrna 

* zápaly   * angíny  * mononukleóza * febrilné kŕče  

* operácie  * oslabený imunitný systém   * úrazy 

* iné .............................................................................................................................................. 

Psychický vývin dieťaťa  /pri správnom výroku dajte hviezdičku do krúžku/ 

 

* pozná farby a vie ich pomenovať * vie svoje meno, priezvisko a adresu 

* pozná tvary a vie ich pomenovať * ovláda riekanky a piesne 

* vie rozlišovať rovnaké a podobné tvary * ľahko si zapamätá 

* vie nakresliť postavu so všetkými  

základnými znakmi /hlava, trup, končatiny, 

znaky na tvári, prsty na rukách/ 

* rozumie výrazom vpredu - vzadu, hore-dole, 

vpravo-vľavo, nad-pod 

* má správny úchop ceruzky * napočíta v obore do 10 

* pri kreslení preferuje jednu ruku * rozozná prvú a poslednú hlásku v slove 

* samostatne sa oblečie a obuje * správne vyslovuje všetky hlásky 

* pozapína si gombíky, zaviaže šnúrky * rozpráva gramaticky správne 

* samostatne sa naje a obslúži na WC * vie samostatne porozprávať príbeh 

* na činnosť sa dokáže sústrediť 15-20 min. * zadanú úlohu sa snaží dokončiť 

 



Aktuálna úroveň slovnej zásoby dieťaťa: 

* slabá    * priemerná  * veľmi dobrá 

Pozná písmená  * áno    * nie 

Má záujem o čítanie * áno    * nie 

Sčituje a odčituje * áno    * nie  

* do 10   * do 20   * do 100 

 

Emocionálny a sociálny vývin dieťaťa /pri správnom výroku dajte hviezdičku do krúžku/ 

* dokáže sa odlúčiť od matky * dokáže sa podriadiť autorite 

* na nové prostredie si zvyká bez ťažkostí * má problém s prispôsobením sa 

* uprednostňuje individuálnu hru                    * uprednostňuje kolektívne hry 

* časté striedanie plaču a smiechu * má zmysel pre humor 

* teší sa na školu * rešpektuje pravidlá 

* má vodcovské vlastnosti * uprednostňuje spoločnosť dospelých 

 

Zvláštnosti, záujmy môjho dieťaťa, ktoré neboli uvedené: 

 

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

 

Malo Vaše dieťa odloženú povinnú školskú dochádzku:  *áno  *nie 

Dôvod odloženia povinnej školskej dochádzky: 

 

 

Psychologické vyšetrenia môjho dieťaťa :     *áno  *nie 

Dôvod psychologického vyšetrenia: 

 

 

Zapísali ste Vaše dieťa aj na inú základnú školu:    *áno  *nie 

    

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa:.............................................................. 

 

 

 

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov  
 

Podpísaný/á ................................................................., narodený/á dňa ........................., bytom 

......................................................................................................................................................, týmto 

čestne prehlasujem, že som v dotazníku , ktorý slúži na účely zápisu môjho dieťaťa do 1. ročníka ZŠ 

uviedol/la presné, pravdivé a úplné údaje. Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie 

neboli pravdivé, alebo závažným spôsobom zamlčané, škola si vyhradzuje právo postupovať podľa 

odporúčania pedagogickej rady.  

 

V Prievidzi    dňa ..............................             ..................................................         

                       podpis zákonných zástupcov otec  matka 


