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P�íloha 

Dotazník k bakalá�ské práci 

Vážení rodi�e, 

obracím se na Vás s prosbou o vypln�ní krátkého dotazníku, který bude sloužit jako 

zdroj informací k mé bakalá�ské práci na téma Úsp�šnost nedonošených d�tí ve 

školním vzd�lávacím procesu od 7 do 9 let 

Veškerá data budou zpracována anonymn�. 

D�kuji, 

Marta �epelková (studentka 3. ro�níku na Pedf UK – obor Speciální pedagogika) 

�

Pohlaví: dívka / chlapec * 

T�ída: _____ 

Datum narození: ________________ 

Donošené / nedonošené * 

V p�ípad� nedonošeného dít�te: týden narození: _____ 

Váha p�i narození: _____ kg 

Výška p�i narození: _____ cm 

V�k matky (v kolika letech se Vám narodilo nedonošené miminko): _____ 

Prvorodi�ka: ano / ne * 

Sourozenci: ano / ne * 

ano: bratr / sestra * bratr / sestra * bratr / sestra *  

  v�k: _____  v�k: _____  v�k: _____   

V kolika letech za�alo dít�: 

Lézt: _____ Chodit: _____ Mluvit: _____ 
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V kolika letech za�alo dít� navšt�vovat mate�skou školu? _____ 

Pokud nenavšt�vovalo mate�skou školu, pro�? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

V kolika letech za�alo dít� navšt�vovat základní školu? ____ 

M�lo dít� odklad školní docházky?  ano / ne * 

Jestliže ano, z jakých d�vod�? 

___________________________________________________________ 

M�lo Vaše dít� na za�átku školní docházky problémy se �tením a psaním? 

ano / ne * (pokud ano uve	te prosím jaké konkrétn�) 

___________________________________________________________ 

Jak �asto je dít� nemocné? 

1x ro�n� / 1x za p�l roku / 1x m�sí�n� / více * 

Dít� je pravák / levák * 

Nosí dít� brýle, používá �o�ky?  ano / ne * 

Má dít� poruchu �e�i? ano / ne * 

Umí dít� vyjad�ovat své emoce?  ano / ne * 

Dít� je introvert / extrovert 

Sangvinik /cholerik / melancholik / flegmatik 

Jak se Vaše dít� rozvíjí mentáln� kognitivn�?  

v norm� / zaostává proti vrstevník�m / p�edbíhá vrstevníky * 

Který p�edm�t má Vaše dít� nejrad�ji? (možno uvést více p�edm�t�) 

Co Vaše dít� baví, co rádo d�lá? 

Kreslení /sportovní aktivity ___________________/ �etba/ hudební 

aktivity__________________ / divadlo / jiné _____________________ 

___________________________________________________________ 

Známky (od nastoupení školní docházky, kone�ná známka) 

 1. t�ída 2. t�ída 3. t�ída 4. t�ída 
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Matematika     

�eský jazyk     

Cizí jazyk 

(anglický/n�mecký/jiný) 

    

Pracovní �innosti     

T�lesná výchova     

___________________________________________________________ 

D�kuji Vám za vypln�ní dotazníku. Jakékoliv dotazy ohledn� mé práce nebo 

zpracování dat m�žete sm�rovat na adresu: 

marta.cepelkova@gmail.com. 


