Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o
Školní 1251/57, 430 01 Chomutov

DOTAZNÍK PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍHO DÍTĚTE DO MŠ
Jméno a příjmení dítěte: ...................................................................................................................................
Datum narození: ................................................................................................................................................
Datum nástupu do MŠ: ....................................................................................................................................

Vypište prosím vaše názory, případně doplňte další (podtrhněte, co se pro Vaše dítě hodí):

1. Jaké jsou naše priority týkající se mateřské školy?
přátelské prostředí, hodně aktivit, noví kamarádi, bohatost a pestrost hraček, zlepšení slovní zásoby, zlepšení
výslovnosti, výtvarné a pracovní činnosti, častý pobyt venku, spolupráce rodičů a učitelů
..............................................................................................................................................................................

2. Charakterové rysy našeho dítěte:
temperament, vytrvalost, přizpůsobivost, osobní tempo, vztah k dětem, vztah k dospělým, komunikace,
poslušnost, agrese, řešení konfliktů, vyrovnávání se s neúspěchem, strach, ......................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

3. Zájmy našeho dítěte:
hudba, tanec, kreslení, vyrábění, pohybové aktivity, knížky, oblíbené hračky, ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
co nemá rádo………………………………………………………………………………………………......
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Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o
Školní 1251/57, 430 01 Chomutov

DOVEDNOSTI DÍTĚTE
K jednotlivým bodům doplňte ANO – NE nebo podtrhněte, možno vepsat i vlastní poznámku

4. Stolování
- neumí samo jíst, je krmeno
- jí samostatně lžící
- umí jíst příborem
- udržuje čistotu stolování
- odmítá některá jídla – která:................................................................................................................
- jí všechno

5. Oblékání
- samostatné se oblékne i svlékne
- obléká se s dopomocí
- umí zapínat knoflíky
- zapne si zip
- umí kličku

6. Hygiena
- udrží čistotu těla (čůrání, kakání) přes den
- udrží čistotu těla při spaní
- nosí pleny na den, na spaní
- dojde si na WC bez upozornění
- je na WC samostatné
- umí si umýt samo ruce
- umí se samo vysmrkat
- umí si vyčistit zuby
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Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o
Školní 1251/57, 430 01 Chomutov
DALŠÍ UPOZORNĚNÍ (pokud nemáte co sdělit - proškrtněte)

7. Alergie
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………

8. Dítě bere pravidelně léky (Pokud bere i v MŠ, musíte podat žádost o podávání léků)
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

9. Jiná upozornění
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

V Chomutově dne ..............................................

Podpis zákonného zástupce……………………………………………………………..
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