
Stolnotenisový klub .

DOTAZNíK HRÁČA

Meno a priezvisko dieťaťa: Dátum narodenia:
Adresa bydliska: Zdrav.poisťovňa:
Tel.domov: Tel.mama: Tel. otec:

Škola: Trieda:

Ďalšia záujmová činnosť, ktorú pravidelne navštevuje (hudba, jazyky,krúžky), ako často a ako dlho:

_________________________ Výška a hmotnosť:

Športovalo už nejako Vaše dieťa? (aktívne,pasívne, ako dlho a často) :

Popíšte jeho činnosť vo voľnom čase:

V čom vyniká :
Čo mu robí problémy?

RODINNÉ ÚDAJE : otec matka
Meno a priezvisko
zamestnanie :
šport.činnosť prv:

teraz:
výška (cm):
súrodenci:

Meno: dátum narodenia športová činnosť výška(cm)

Máte auto ? Môžete príležitostne pomôcť oddielu (podčiarknite) ako: pomocný tréner-

rozhodca - s organizáciou tréningu - ako dozor - vedúci družstva - autom na stretnutia (turnaje) - manuálne
pri opravách - vo výbore oddielu - s administratívou - pri získaní finančných prostriedkov na činnosť -lnak :

ZDRAVOTNÝ STAV DIEŤAŤA: (prekonané závažnejšie choroby, operácie, úrazy, vrodené chyby - kedy?)

Problémy pohybového aparátu (hlavne klby, chrbtica, nohy)

Dioptrická korekcia okuliarmi u dieťaťa

Ďalšie ťažkosti:

_____________ Ako dlho dieťa spí? _

________ ---:.. Závažnejšiechoroby rodičov a súrodencov _

Užíva dieťa lieky?
Má dieťa alergiu ?



Začiarknite v každom riadku pre dieťa charakteristickejšie vlastnosti:
* dokáže dlho udržať pozornosť * nedokáže sa dlho sústrediť

* má skôr fyzické schopnosti * je skôr intelektuálne založené

* koná rozvážne * koná zbrklo, nepremýšľa

* často strieda záujmy * má trvalé záujmy

* dokáže sa nadchnúť pre vec * málo-čo ho nadchne

* dokáže sa podriadiť * je skôr tvrdohlavé a hnevá

* je priebojné, živé * je pasívne, kľudné

* má zmysel pre fair play * rado vyhráva -aj nepoctivo

* ľahko sa dokáže zriecť výhod * nezľaví zo svojich záujmov

* neúspech ťažko znáša * z neúspechu si nič nerobí

Odpovedzte pravdivo a bez dlhého uvažovania (možnosti sú : áno - nie - skôr áno - skôr nie)

Naše dieťa je ...

1 citlivé a zraniteľné

2 často sa zlostí, alebo plače

3 ľahko stráca nervy

4 má mnoho kamarátov

5 v detskom kolektíve sa presadzuje

6 nedokáže byť samo

7 pokojné, ničím sa netrápi

8 svoje city nedáva veľmi často najavo

9 väčšinou dokáže zachovať pokoj

10 má len pár dobrých kamarátov

11 v detskom kolektíve sa drží skôr stranou

12 neprekáža mu, ak sa musí hrať sám

Prečo si Vaše dieťa zvolilo práve stolný tenis?

Prečo Vy chcete, aby Vaše dieťa hralo stolný tenis?

Podčiarknite : Chceme, aby naše dieťa dosiahlo v stolnom tenise: herné základy - priemerný hráč -

- majster okresu - majster kraja - majster republiky - reprezentant - najlepší v Európe - iné:

Vaše návrhy, pripomienky, námety, upozomenie :

Ďakujeme za spoluprácu. Vaše názory nám veľmi pomôžu pri športovaní aj pedagogickej práci s Vaším

dieťaťom.

podpisy rodičov

Košice


