
      Dotazník CMŠ Laura 

 

                                                                  

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………….       

Jméno zákon. zástupce:  ……………………………..……….    

Prosíme o pečlivé vyplnění dotazníku: 

Zaškrtněte, co se hodí: 

Naše dítě: 

 

Naše dítě: 

- dosud nenavštěvovalo kolektiv 

- chodilo do jeslí, do mateřského centra, do jiné školky atd. 

- děti zná pouze z pískoviště, protože je doma samo 

- bylo doposud doma, ale má sourozence 

Dietní opatření na základě alergie nebo jiné diagnózy 

Upřesněte:   
má   -   nemá 

Závažné onemocnění/operace   

Upřesněte: 
prodělalo   -   neprodělalo 

Nadváhu  má   -   nemá 

Alergie 

 Upřesněte: 
má   -   nemá 

Zdravotní pomůcky (např. brýle, okluzor, speciální obuv a další) 

Upřesněte: 
používá   -   nepoužívá 

Rehabilitováno 

Upřesněte: 
bylo/je   -   nebylo/není 

Opožděný vývoj pohybu (později, než je obvyklé, chodilo, 

běhalo...).  
má   -   nemá 

Opožděný vývoj řeči (až mezi 2.-3. rokem první slova a slovní 

spojení). 
má   -   nemá 

Péči odborné lékařské ambulance (např. neurologie, ortopedie, 

psychologie, psychiatrie), klinické logopedie nebo školského 

poradenského zařízení.  

Upřesněte: 

je   -   není 

 

 

registrační číslo 



 

Doplňující otázky: 

-  spí dítě po obědě (pravidelně, někdy, nikdy)? 

-  umí se dítě najíst samo (lžící, příborem)? 

-  které jídlo dítě nejí? 

- jak dlouho je dítě bez plen (během dne, v noci)? 

 

Chceme upozornit na to, že: 

- mateřským jazykem je ……………………… 

- dítě s odlišným mateřským jazykem češtině:  rozumí   /   nerozumí na jednoduché úrovni 

- je předškolák 

- má obtíže s 

- jiné upozornění 

 

Co dále považujete za důležité sdělit nám o svém dítěti (např. o jeho potřebách, zvycích, 
povaze apod.?) o Vaší rodinné situaci v souvislosti s žádostí o přijetí dítěte do mateřské 
školy? Např.: zda jsou zaměstnáni oba rodiče, zda je rodina úplná, zda má sociální, bytové či 
jiné problémy apod. 
 
 
 
 
 
 
Jakým způsobem můžete zajistit, aby adaptace  Vašeho dítěte byla postupná? (První 

měsíc je docházka pouze polodenní = vyzvedávání dítěte po obědě) 

Dítě bude po obědě vyzvedávat: 

 

 
 
 
 
Proč chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo právě CMŠ Laura? 

 

 

 
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Chcete-li nám sdělit cokoli dalšího, přiložte laskavě 
další list. Veškeré údaje, které zde uvedete, slouží výhradně pro vnitřní potřebu školy  
a nebudou nikde zveřejňovány. 
 

 

Datum:        Podpis: 


