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DOTAZNÍK ZÁUJEMCU O PRIJATIE  
K PRECHODNÉMU LETNÉMU POBYTU DO DRAHUŠKOVA V PRIEBEHU LETNÝCH PRÁZDNIN 

PRÍPADNE DENNÉMU / VÍKENDOVÉMU POBYTU 
  

Meno a priezvisko  

Domácke oslovovanie  
Adresa bydliska  
Dátum narodenia  
Rodné číslo  
Číslo obč.preukazu   
Číslo ZŤP preukazu  
Tel kontakt  
E-mail kontakt  
Povinná školská dochádzka  
- od-do  
- miesto  
- názov školy  
Umiestnenie po skončení povinnej školskej dochádzky 
- kto sa o uchádzača 
staral po skončení ŠD 

 

Zdravotný stav 
Hlavná diagnóza  
Pridružené poruchy  
Epilepsia – typ a 
frekvencia záchvatov 

 

Lieky, ktoré užíva a ako 
často 

 

Zbavenie právnej 
spôsobilosti dieťaťa? 

 

Stav samostatnosti a spôsobislosti 
Spôsobilý plnohodnotného samostatného 
pohybu? 

 

Inkontinencia?   
- moču  
- stolice  
- v noci  
- aj cez deň  
Komunikácia – reč áno nie čiastočne 
Neverbálna komunikácia (ukazovanie) áno nie čiastočne 
Prejavy rozlady (hnev, zúfalstvo) áno nie čiastočne 
Agresivita/poškodzovanie (seba, iných)  áno nie čiastočne 
Sklony k deštrukcii (ničenie predmetov) áno nie čiastočne 
Samostatná osobná hygiena áno nie čiastočne 
Samostatné najedenie áno nie čiastočne 
Samostatné stolovanie – prestieranie áno nie čiastočne 
Samostatné použitie WC áno nie čiastočne 
Obľúbené stereotypy – sled rovnako 
opakujúcich sa pohybov alebo činností 

 

Echolálie – mechanicky opakujúce sa 
slová, vety (áno – nie) 

 

Čas spánku a čas vstávania   
Obľúbené jedlo a potraviny  

Potraviny a jedlo, ktoré nekonzumuje  
Obľúbené činnosti a aktivity  
Obľúbené predmety, knihy, CD, záujmy  
Situácie, ktoré ho rozladia  
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Spôsob, akým sa v rozrušených situáciách 
upokojí 

 

Témy rozhovorov,  
na ktoré sa rád rozpráva, prípadne ich len 
rád počúva. Obľúbené TV programy. 

 

Znášanie odlúčenia sa od rodiny  
 
Kritériá Komunitného centra Drahuškovo na prijatie k letným pobytom: 
 
1. cena za jeden deň denného pobytu 15, - € / deň čo obsahuje: 

� Privedenie dieťaťa doprovodom ráno cca 8,00-9,00 
� Denný pobyt, terapie, pracovné dielne, prechádzka, komunita, obed, popoludňajšia aktivita 
� Odvedenie dieťaťa cca o 17,00 – 18,00 

2. cena za týždenný pobyt v pracovných dňoch (po-pia) je 85,- € a obsahuje: 
� Nástup v pondelok dopoludnia cca o 8,00-9,00 a odchod v piatok popoludní cca o 16,00 – 18,00 
� Denná pracovná terapia – práca v dielňach a v poľnohospodárstve, animoterapia, práca so zvieratami 
� Upratovanie, pranie, nevyhnutná údržba bielizne a šatstva 
� Celodenná strava počas pobytu – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 

3. cena za celotýždenný pobyt (po-ne) je 115,- € a obsahuje: 
� Nástup v pondelok dopoludnia a odchod v nedeľu popoludní 
� Denná pracovná terapia – práca v dielňach a v poľnohospodárstve, animoterapia, práca so zvieratami 
� Upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva 
� Celodenná strava počas pobytu – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 

4. cena za prespatie klienta počas viacdenných pobytov je 7,- € / noc a obsahuje: 
� Nocľažné na jednu noc 
� Celonočný dohľad a asistencia personálom 
� Osobná hygiena, posteľné prádlo a upratovanie  

5. cena za celodennú prítomnosť rodiča počas pobytu dieťaťa je 5,- € a obsahuje: 
� Komunikáciu s personálom, konzultácie, operatívne poradenstvo 
� Obed 

6. cena za prípadné prespanie rodiča počas pobytu dieťaťa (v závislosti od kapacít) je 5,- € a obsahuje: 
� Nocľažné na jednu noc 
� Osobná hygiena, posteľné prádlo a upratovanie  

 

Mám záujem o účasť dieťaťa na letný (víkendový) pobyt v Drahuškove 
 
 Označte 

krížikom svoje 
želanie “X” 

Poznámka 

Denný  
pobyt 

  

Týždenný pobyt v pracovných 
dňoch (pondelok – piatok) 

  

Celotýždenný pobyt (pondelok – 
nedeľa) 

  

Chcem byť prítomný pri pobyte 
môjho dieťaťa 

  

Iné poznámky 
a požiadavky 

 

 

 Vypíšte 

Predbežný požadovaný 
termín v dňoch  

 
Objednávam pobyt v Drahuškove podľa vyššie uvedených kritérií: 
 
Meno rodiča  

Tel. kontakt  

E-mail  

 
Podpis rodiča: 
 
Vyplnený dotazník pošlite na adresu drahuskovo@drahuskovo.sk 
Alebo poštou na adresu: Komunitné centrum Drahuškovo, Drahuškovo 828, 916 16 Krajné  


