DOTAZNÍK PRO RODI E NOV NASTUPUJÍCÍCH D TÍ
Není nutné odpovídat na všechny otázky, ale vypln ním dotazníku m žete
usnadnit adaptaci svého dít te na nové prost edí.
Jméno a p ijmení dít te:
Jak mu doma íkáte?
íchod:

Orienta ní as p íchodu a odchodu z MŠ:

odchod:

Národnost:
Mate ský jazyk:
Pokud není mate ský jazyk eský:

Je

Umí mluvit esky?

ANO

NE

Rozumí dít

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

esky?

dít te srozumitelná?

Umí dít vyjád it své pot eby?

ANO - JAKÉ?

Odborná vyšet ení (nap .: vyšet ení zraku,
sluchu, pedagogicko-psychologická poradna,
speciáln -pedagogické centrum, d tský
psycholog, d tský psychiatr, neurologické
vyšet ení, atd.)

NE

ANO

NE

Nosí dít na spaní pleny?

ANO

NE

Nosí dít pleny i p es den?

ANO

NE

ANO

NE

Je dít zvyklé po ob

spát?

ekne si dít , že chce na WC?
i stolování je dít :

zcela samostatné

nesamostatné

vyžaduje ob asnou pomoc s…………………

i oblékání je dít :

zcela samostatné

nesamostatné

vyžaduje ob asnou pomoc s…………………

zcela samostatné

nesamostatné

vyžaduje ob asnou pomoc s…………………

samo

se sourozenci

V osobní hygien je dít :
Dít je zvyklé hrát si:
Všimli jste si u svého dít te, že v n em
vyniká?
Má/m lo vaše dít zdravotní problémy, o
kterých by m la u itelka v t? Pokud ano,
jaké? (nap .: astma, epilepsie, vážný úraz,
operace, atd.)
Má dít alergii nap .: na potraviny, pyl,
bodnutí hmyzem, atd.? Pokud ano, uve te
na co.
Je vaše dít zvyklé být ur itou dobu bez
rodi ? (nap .: u babi ky, tety, kamarádky,
atd.)
Jak tuto zm nu snáší?
Má vaše dít n jaké vlastnosti, o kterých
bychom m li v t? (pla tivé, lítostivé,
bojácné, trucovité, zlostné/agresivní,
hyperaktivní, atd.). Pokud ano, uve te jaké.
Dále bychom cht li o svém dít ti sd lit:

kujeme a t šíme se na další spolupráci s Vámi!

s ostatními d tmi

