
 
Dotazník o dieťati  

 
 

 meno dieťaťa: …................................................... 
 
 
Pozn.: Ide o údaje, ktoré poskytnú základný obraz o schopnostiach dieťaťa.  
Väčšinou stačí odpoveď – áno - nie 
 

1.          Pomáha doma pri upratovaní 

2. Vie trošku upratovať sám 

3. Vie sa obrániť pred inými deťmi 

4. Vie riešiť konflikty s inými deťmi 

5. Vie počúvať dlhý príbeh 

6. Spontánne spieva sám 

7. Vie názvy základných častí tela 

8. Orientuje sa vo vlastných  životných údajoch- svoje priezvisko, kde býva, koľko má rokov.. 

9. Orientuje sa v rodinných vzťahoch – vie, rozumie, použije pojem, slovo - dedko, babka, 

 bratranec, sesternica, teta, ujo... 

10. Vie, kde je pred, za a pri, pod, na... 

11. Vie, čo je to - ráno, poludnie, večer 

12. Pozná poradie denných činností 

13. Pozná pojmy - včera, dnes, zajtra, narodeniny 

14. Pozná ročné obdobia 

15. Pamätá si mená (v rodine, detí v škôlke,...) 

16. Má záujem o obrázkové knihy 

17. Pozná správny smer čítania (zľava doprava a zhora dole) 

18. Pozná niektoré symboly a piktogramy (zákaz fajčiť, zákaz vstupu s jedlom,...) 

19. Pýta sa – „Čo je tam napísané“? 

20. Hrá sa na písanie 

21. Vie napísať vlastné meno 

22. Pozná zostavy na kocke – vie bez počítania, keď padne, napr. 5 

23. Pozná pojmy viac – menej, rovnako 

24. Vie čítať 

25. Vie písať 



26. Má nejaké fyzické alebo psychické ťažkosti? Aké? 

27. Má nejaké vážne choroby? Aké? 

28. Koľko času trávi Vaše dieťa pozeraním televízie?  

29. Hrá sa na počítači? 

30. Ako, s čím sa najradšej hrá?  

 

 
Rodičovský dotazník 

 
1. Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej škole? 

2. Prečo chcete dať dieťa na našu školu? 

3. Do akej škôlky chodilo Vaše dieťa? 

4. Vzhľadom k zámeru ministra školstva znížiť súkromným školám štátne dotácie na žiakov 

 akou maximálnou výškou školného ste ochotní waldorfskú školu podporovať? 

5. Čím, okrem financií, by ste boli ochotní škole pomôcť? 

6. Aké  máte priority vo vzdelávaní vášho dieťaťa a prečo? 

7. Čo z toho, čo vám chýbalo v škole by ste radi dopriali svojím deťom? 

8. Čo očakávate od našej školy? 

9. Keď sa povie „waldorf“, napadne vám (aspoň 3 slová)...: 

10. Ste ochotní sa hlbšie oboznamovať s waldorfskou pedagogikou? 

11. Ako trávite čas ako rodina? čo sú vaše obľúbené aktivity?  

12. Koľko času môžete spolu tráviť?  

13. Rozprávate dieťaťu rozprávky? Čítate mu?  

 


