DOKUMENTY K PRIJATIU DIEŤATA / ZÁPISU | SMŠ ŠKÔLKA LIMBACH

DOTAZNÍK ÚDAJOV O DIEŤATI VSTUPUJÚCOM DO MATERSKEJ ŠKOLY

Priezvisko a meno dieťaťa:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Kontakt:
mobil:
e-mail:

Navštevovalo dieťa kolektívne zariadenie?
áno – nie
Ktoré choroby dieťa prekonalo?

Bolo dieťa liečené v nemocnici? (uveďte dôvod)
áno – nie
Utrpelo dieťa úraz? (uveďte aký, kedy)

áno – nie .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
Trpí dieťa - doplňte, podčiarknite

častými horúčkami:

áno – nie

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

angínami:

áno – nie

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

nachladením:

áno – nie

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

respiračnými ochoreniami:		

áno – nie

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

krvácaním z nosa:

áno – nie

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

bolesťami hlavy:

áno – nie

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

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

Aké lieky dieťa užíva?
(uveďte dôvod)
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Neurotické ťažkosti dieťaťa: (doplňte, podčiarknite)
•

pomočovanie

•

nespavosť

•

obhrýzanie nechtov

•

zajakavosť

•

nadmerná úzkostlivosť

Problémy s pozornosťou:

Hyperaktivita:
•

neustála pohyblivosť

•

nadmerná činnosť

•

neschopnosť zotrvať na mieste

Impulzivita:
•

prudkosť

•

prchkosť

•

netrpezlivosť

•

unáhlené

•

chaotické a neplánované konanie (bez rozmyslu)

•

neschopnosť dopredu zvážiť a premyslieť dôsledky svojich činov

•

veľavravnosť-neschopnosť čakať

Porucha pozornosti:
•

neschopnosť udržať pozornosť,

•

ľahká

•

a rýchla rozptýliteľnosť,

•

vyrušiteľnosť akýmikoľvek vonkajšími i vnútornými podnetmi (napr.: nejaký „dobrý“ nápad)

Emocionálne ťažkosti:
•

emočná a nervová labilita

•

podráždenosť

•

explozivita

•

agresívne reakcie

Sociálna neprispôsobivosť:
•

neschopnosť vychádzať
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•

a spolupracovať s rovesníkmi a rešpektovať ich individualitu,

•

problém s akceptáciou autorít,

•

prílišná familiárnosť nepríslušná veku, okrajová pozícia v skupine,

•

snaha

•

získanie pozornosti (šaškovanie, predvádzanie sa),

•

znížená schopnosť empatie a altruizmu

Porucha exekutívnych funkcií:
•

nedostatočná vôľová regulácia,

•

neschopnosť vytvárať

•

rozdeľovať činnosti

•

realizácia plánov (napr. dieťa nedokončí zadanú úlohu)

Narušenie motorickej oblasti:
•

motorická neobratnosť

•

nepresnosť a nekoordinovanosť pohybov

•

pohybová prchkosť

Emocionálne ťažkosti dieťaťa:
( doplňte, podčiarknite )

•

plačlivosť

•

bojazlivosť

•

agresivita

•

vzdorovitosť

•

ťažšia prispôsobivosť

•

silná väzba na matku (otca)

Problémy v správaní:
(doplňte, podčiarknite )
•

kopanie

•

bitky

•

odstrkávanie

•

hryzenie

•

škrabanie

•

posmievanie sa

•

urážanie

•

nadávky
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•

nadmerná živosť

•

konfliktnosť

a iné:
Dopíšte bližšiu informáciu: .......................................................................
Komunikačné zručnosti:
•

komunikuje bez zábran

•

odmieta komunikovať s cudzom prostredí

•

odmieta komunikovať s dospelými

•

odmieta komunikovať s rovesníkmi

•

narušená komunikačná schopnosť v dôsledku neurotického alebo psychického podkladu

Je samostatné/ nesamostatné v :
a)

áno-nie

(doplňte, podčiarknite):

sebaobsluhe
(obliekaní, obúvaní, stolovaní)

b)

hygienických návykoch
(umývaní, použití WC):

Zdravotné znevýhodnenie:

a)

zrak

b)

sluch

c)

telesný

d)

mentálny

e)

iné

uveďte aké:

Je dieťa vyberavé v jedle?
Dopíšte bližšiu informáciu: .......................................................................
Má alergiu na niektoré potraviny?
áno – nie
Konkrétne vypísať:
Dopíšte bližšiu informáciu: .......................................................................

Iné upozornenie ( oznámenia ) rodičov
Môže byť dieťa pri aktivitách MŠ prepravované autobusom ?

áno – nie
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