
Vyplnilo 57 rodičov žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ s MŠ Podolie 804.

áno 55

nie 0

neodpovedali 2

Dotazník k používaniu písma Comenia script pre rodičov

1. Viete, čo je Comenia script?

áno; 55; 96% 

nie; 0; 0% 

neodpovedali; 
2; 4% 

1. Viete, čo je Comenia script? 



áno 45

nie 12

2. Keby ste mohli zvoliť spôsob výuky písma Vášho dieťaťa, zvolili by ste písmo 

Comenia Script (ďalej CS)?

áno; 45; 79% 

nie; 12; 21% 

2. Keby ste mohli zvoliť spôsob výuky písma Vášho 
dieťaťa, zvolili by ste písmo Comenia Script (ďalej 

CS)? 



áno 21

nie 35

neodpovedal 1

3. Ako dospelý píšete prevažne spojitým písmom, teda tak, ako ste sa naučili v 

škole?

áno; 21; 37% 

nie; 35; 61% 

neodpovedal; 
1; 2% 

3. Ako dospelý píšete prevažne spojitým písmom, 
teda tak, ako ste sa naučili v škole? 



áno 10

nie 43

neodpovedali 4

Úskalia: 

4. Myslíte si, že písmo CS má nejaké úskalia? Ak áno, aké?

´- deti nevedia čítať spojité písmo

- písať týmto písmom dlhšie trvá

- je to písmo bez fantázie

- písmo nerozvíja kreativitu, zručnosť

- písmo nie je také krasopisné ako spojité

áno; 10; 18% 

nie; 43; 75% 

neodpovedali; 
4; 7% 

4. Myslíte si, že písmo CS má nejaké úskalia? Ak 
áno, aké? 



áno 6

nie 50

neodpovedal 1

Problém: 

5. Mali ste problém so svojím dieťaťom pri písaní písma CS? Ak áno, aké?

´- sama som to písmo nevedela

- problém s medzerami

- problém so sklonom písma

- problém s písmenami a, f, l

- nevedela som, že písmeno k má dva tvary

áno; 6; 10% 

nie; 50; 88% 

neodpovedal; 
1; 2% 

5. Mali ste problém so svojím dieťaťom pri písaní 
písma CS? Ak áno, aké? 



áno 18

nie 37

neodpovedali 2

Prečo? 

6. Vyhovovalo by Vám, keby sa Vaše dieťa učilo písať spojitým písmom ako Vy 

kedysi? Ak áno, prečo?

´- deti by mali vedieť písať aj čítať spojité písmo

- z tlačeného písma sa dieťa nenaučí spojité

- deti nevedia čítať spojité písmo

áno; 18; 32% 

nie; 37; 65% 

neodpovedali; 
2; 3% 

6. Vyhovovalo by Vám, keby sa Vaše dieťa učilo 
písať spojitým písmom ako Vy kedysi? Ak áno, 

prečo? 



áno 24

nie 10

neodpovedali 23

Ak áno, tak 

prečo? 

Ak nie, tak 

prečo? 

´- je to také isté

7. Ak máte staršie dieťa, ktoré sa učilo spojité písmo a viete porovnať, myslíte si, 

že je nová metóda písma CS lepšia?

´- dlhšie slová sa nepíšu na jedenkrát

- píšu sa hneď interpunkčné znamienka

- je menej chýb

- aj prvák už má krasopis

áno; 24; 42% 

nie; 10; 18% 

neodpovedali; 
23; 40% 

7. Ak máte staršie dieťa, ktoré sa učilo spojité 
písmo a viete porovnať, myslíte si, že je nová 

metóda písma CS lepšia? 



áno 43

nie 7

neodpovedali 7

Ak áno, tak 

prečo? 

Ak nie, tak 

prečo? 

8. Myslíte si, že metóda CS je pre deti uľahčením na rozdiel od klasického 

spojitého písma?

´- menej zložité

- rýchlejšie, čitateľnejšie

- deti krajšie píšu

- je ľahšie  nadpájanie

- nebolia prsty pri písaní

´- je problém s medzerami

- aj tak sa v budúcnosti budú musieť naučiť spojité písmo

- v CS by sa mali učiť písať iba deti s problémami s grafomotorikou

áno; 43; 76% 

nie; 7; 12% 

neodpovedali; 
7; 12% 

8. Myslíte si, že metóda CS je pre deti uľahčením 
na rozdiel od klasického spojitého písma? 



Výhody: 

Nevýhody ´- rodičia ho nevedia

- nie sú podložené výskumy

- pri dú nevedia rodičia zlé tvary opraviť

- je zavedené len v niektorých školách, problém pri prestupe, iné 

školy ho nemusia uznávať

- na úradné listiny sa deti nepodpíšu spojitým podpisom

- deti si neosvoja ťahy

- je škaredé

- 

9. V čom vidíte výhody a nevýhody písma CS?

´- jednoduchšie, ľahšie sa učí, menej vlnoviek

- deti sa neučia dve písma (tlačené a písané)

- je malý rozdiel v tlačenom a písanom, ľahšie sa zapamätá tvar

- je čitateľnejšie

- je úhľadné, má pekný tvar

- je všade

- deti skôr píšu a čítajú



Výhody: 

Nevýhody

10. V čom vidíte výhody a nevýhody klasickkého spojitého písma?

´- lepšie prepájanie hemisfér

- deti majú svoj originálny rukopis

- písanie je zábavnejšie

- dieťa si viac cibrí jemnú motoriku, krúživé pohyby rukou

- dieťa vie čítať spojité písmo

- máme byť hrdí na svoje písmo

´- je zložitejšie, ťažšie sa učí

- je zastaralé

- v praxi sa málo používa

- aj tak sa už všetko píše na počítačoch

- má problémové spoje (vl, vr, br,...) 

- viac chýb pri interpunkčných znamienkach

- ľudia neskôr píšu nečitateľne

- veľa ľudí prejde neskôr na tlačené písmo


