Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Brnianska 47A, 811 04 Bratislava, tel. 54 77 55 60, klienti@nasaporadna.sk

DOTAZNÍK - PRIHLÁŠKA NA KONZULTÁCIU PRI VOĽBE POVOLANIA
Žiadame Vás, aby ste odpovedali pravdivo a úprimne, lebo to je základná podmienka úspechu našej
spolupráce. Zaručujeme Vám diskrétnosť Vašich odpovedí.
(čitateľne):
Priezvisko a
meno:

Rodné číslo:

Dátum
narodenia:

Národnosť:

Adresa
bydliska:

PSČ:

Okres:

Tel.:

Škola:

Trieda:

Typ rodiny:

úplná - neúplná

Počet
súrodencov:

Klient žije :

s obidvoma rodičmi - s matkou - s otcom
iné, uveď:

Poradie klienta
u súrodencov:

Meno a adresa
zákonného zástupcu:

STREDNÁ ŠKOLA:
Prospech
SJ

Cudzí
J:......

Cudzí
J:......

Mat.

1.roč./
Kvinta
2.roč./
Sexta
3.roč./
Septima
4.roč./
Oktáva

Najobľúbenejšie predmety:

Najmenej obľúbené predmety:

Fyz.

Chem

Biol.

Dej.

Geo

NoS

.......

........

........

Zdôvodnite, prečo máte uvedené predmety najradšej:

Zdôvodnite, prečo máte uvedené predmety najmenej obľúbené:

Účasť na riešení olympiád, SOČ a pod.:

Účasť v záujmových krúžkoch na škole:

Mimoškolská záujmová činnosť:

aktívna, aká:

rekreačná, aká:

Čo plánujete po ukončení strednej školy:

Prečo uvažujete práve o uvedenej možnosti:

Ak plánujete pokračovať v štúdiu, uveďte názov vysokej školy, alebo aspoň oblasť, v ktorej by ste sa chceli
vzdelávať:

Čo viete o podmienkach prijatia na zvolené štúdium:

Ako by ste sa chceli po ukončení štúdia uplatniť:

Čo by ste robili v prípade, že sa na zvolenú školu nedostanete:

Keby ste sa mohli voľne, bez akýchkoľvek obmedzení rozhodnúť, čo by ste chceli po ukončení strednej
školy robiť:

Uveďte profesionálne zameranie matky – vzdelanie, uplatnenie:

Uveďte profesionálne zameranie otca – vzdelanie, uplatnenie:

Uveďte tri svoje pozitívne osobnostné vlastnosti (silnejšie stránky), akým spôsobom ich dokážete využiť
v súčasnosti, do budúcna:

Uveďte tri svoje negatívne osobnostné vlastnosti (slabšie stránky), prečo ich vnímate ako negatívne:

Aké máte v súčasnom období problémy:
Študijné:
Osobné:
Iné:

Poznámka: Vyplnenie tohto dotazníka je podmienkou absolvovania psychologického vyšetrenia za účelom
voľby povolania.
Dátum vyplnenia dotazníka:

Podpis:

