
    Liečebno – výchovné sanatórium, Hrdličkova 21,  83101  Bratislava 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
                                   DOTAZNÍK  PRE  ŠKOLU 
 
 
      Prosíme Vás o podrobné vyplnenie tohto dotazníka o dieťati, ktoré má byť 

umiestnené v našom sanatóriu. Uvítali by sme, keby dotazník vyplnil učiteľ, 

ktorý žiaka pozná najlepšie – predpokladáme, že triedny učiteľ. V prípade 

striedania triednych učiteľov vás prosíme, aby dotazník vyplnil ten, ktorý so 

žiakom pracoval najdlhšie. Každá informácia o žiakovi je pre nás cenná 

a pomôže nám pri riešení jeho problémov. Zároveň Vás prosíme aby ste 

k dotazníku priložili fotokópiu katalógového listu a  individuálneho 

vyučovacieho plánu.   

 
 Adresa školy: ........................................................................................................ 
 
E-mail: ......................................................... 
 
Telef. číslo školy:.............................    Fax: ..........................  
 
Meno žiaka: .............................................. nar. .........................žiak ............ tr. 
 
Bytom: ..........................................................................  
 
Meno triedneho učiteľa: ..............................................  
 
Do školy začal chodiť od ............................ opakoval ročník ............................  
 
Podpísaný(á) pozná dieťa ( ako dlho )...........................  
Bolo dieťa vyšetrené u psychológa, psychiatra, resp. inde, uviesť kde, kto 
a kedy dal podnet na vyšetrenie: 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
Dôvod vyšetrenia: 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 



Známky na poslednom školskom vysvedčení zo dňa: .......................................  
Správanie.......................               Chémia .................. 
Slovenský jazyk ...........                Fyzika ....................  
Matematika ..................                Prírodopis .............  
Zemepis ........................                Cudzí jazyk ...........   
Dejepis ..........................                Obč. výchova ......... 
 
Zameškal ................... hod., z toho ospravedlnených ............  
                                                          neospravedlnených ......... 
 
Správanie v škole ( vzťah k spolužiakom, k učiteľom, k plneniu školských povinností, 

dodržiavanie školského poriadku ) 

 

 

 

 

 

 

Poruchy správania ( záškoláctvo, agresivita, konfliktnosť, túlavosť, krádeže, sex. nápadnosť, 

fajčenie, alkohol, prchavé látky, drogy ) 

 

 

 

 

 

 

Najvýraznejšie rysy jeho povahy 
 
 
 
 
 
Rodinné prostredie dieťaťa ( charakteristika, spolupráca so školou ) 

 

 

 

 

 

Iné dôležité skutočnosti 
 
 
 
 
 



Označte prosím tie prejavy, ktoré sa u dieťaťa vyskytujú dlhšie ako 6 
mesiacov: 
 

1. často nie je schopný zamerať sa na detaily, robí chyby z nepozornosti 
2. často má problémy s udržaním pozornosti pri úlohách či aktivitách vo voľnom 

čase 
3. často pôsobí dojmom, ako keby nepočúval osobu , ktorá mu niečo hovorí 
4. často nepostupuje podľa inštrukcií a nie je schopný dokončiť zadané úlohy 
5. má časté problémy s organizáciou aktivít a úloh a často sa vyhýba úlohám, ktoré 

vyžadujú sústredené vôľové úsilie 
6. často stráca veci potrebné pre úlohy a aktivity ( školské potreby, písacie potreby, 

zošity, knihy...)  
7. ľahko sa nechá rozptýliť vonkajšími podnetmi 
8. často zabúda 

 
9. často sa hrá s rukami alebo nohami, vrtí sa na stoličke 
10.  často opúšťa svojvoľne svoje miesto v triede aj inde 
11.  často pobieha dookola, alebo lezie po predmetoch i v situáciách, v ktorých je to 

nevhodné 
12.  často má ťažkosti s tichým vyplňovaním voľného času 
13.  často sa chová tak, akoby ho stále niečo podnecovalo k aktivite 
14.  často priveľa hovorí  

 
15.  často vykríkne odpoveď ešte pred dokončením otázky 
16.  často má problémy čakať, kým na neho príde rad 
17.  často prerušuje ostatných a skáče im do reči 

 
 
 
 
 

V ........................................... dňa .......................  

 

 

Dotazník vyplnil: ........................................................ 

                                 ( priezvisko, meno, titul ) podpis 

                              

pečiatka školy: 

 

 
 


