MATEŘSKÁ ŠKOLA SLATIŇANY, OKRES CHRUDIM, ŠVERMOVA 693, 538 21 SLATIŇANY

Vážení rodiče,
Obracíme se na Vás s laskavou žádostí o vyplnění tohoto dotazníku o Vašem dítěti. Tato
informace nám pomůže k lepšímu poznání Vašeho dítěte i Vaší rodiny, což jistě přispěje
k lepší vzájemné spolupráci. Vyplněný dotazník odevzdejte společně s vyplněnou žádostí,
přihláškou a evidenčním listem dítěte. Děkujeme za ochotu, pochopení a těšíme se na
spolupráci s Vámi.
Mgr. Eva Tomišková, ředitelka školy
Jméno dítěte: ……………………………..

Datum narození: ……………………………..

Bydliště: …………………………….…......................................................................................
Jak svému dítěti doma říkáte, jak ho máme oslovovat? ………………………………………...
Charakteristika rodiny:
 úplná – neúplná
 počet sourozenců
 pomáhá babička, dědeček
Charakteristika dítěte:
Zdravotní stav:
 kdy začalo chodit
 kdy začalo mluvit
 kdy přestalo nosit pleny
 pomočuje se přes den nebo ve spánku
 je v péči nějakého odborného lékaře
 užívá medikaci
 má nějaký nedostatek v oblasti:
motoriky
řeči
sluchu
zraku
 je na něco alergické – pyl, potraviny….
 je třeba se něčeho vyvarovat – zvýšená zátěž, nějaká aktivita, prochlazení
Stravovací návyky:
 je samostatné při stolování nebo se musí dokrmovat
 jí příborem/lžící
 snídá ráno před odchodem do MŠ
 má nedoporučené nebo zakázané potraviny a které
 které jídlo nemá rádo
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Sebeobsluha:
 umí se samostatně najíst lžící
 umí pít samo z hrnečku
 umí používat samostatně dětské WC nebo nočník
 má – nemá pleny na den, na spaní
 snaží se samo oblékat
 snaží se uklízet hrčky
 snaží se pomáhat
 zvládne samostatně chodit na procházky
Specifika:
 která ruka dává přednost při uchopování hraček, lžíce, tužky
 jak se přizpůsobuje změnám
 jak se chová k jiným dětem
 jak se chová v konfliktních situacích (když něco chce)
 je nadměrně živé nebo pomalé, dravé, aktivní, neúnavné, náladové, bojácné, úzkostné,
plačtivé, lítostivé, trucovité, zlostné
 čím ho nejlépe namotivovat, co na něho platí
 má oblíbenou hračku nebo hru
 umí vyjádřit svá přání
 při kterých činnostech vyžaduje individuální nebo speciální péči
 je zvyklé na odpolední odpočinek
 usíná s oblíbenou hračkou
 je zvyklé si hrát s dětmi, se sourozencem nebo samo
 všimli jste si, že Vaše dítě v něčem vyniká
 je Vaše dítě zvyklé obejít se na určitou dobu bez rodičů
Můžete něčím MŠ pomoci?
 Materiálně ………………………………………………………………………………


Finančně…………………………………………………………………………..……



Brigádou……………………………………………………………………………..…



Zajištěním akce………………………………………….…………………………..…



Pomocí při akci ………………………………………….…………………………..…

Vaše náměty, postřehy, které nám ještě chcete sdělit:
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….……

