
Mateřská škola Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace 

 

 

DOTAZNÍK DÍTĚTE PŘI NÁSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

 
Vzhledem k naší snaze o úzkou spolupráci pedagogů s rodinou při vzdělávání dětí, prosíme zákonné zástupce 

dětí 

 o vyplnění tohoto dotazníku. Vyplňte, případně zakroužkujte vhodné z nabízených možností. 

 

 

Jméno a příjmení dítěte 

 ____________________________________________________________ 

Datum narození  

 ____________________________________________________________ 

Počet sourozenců  

 ____________________________________________________________ 

Rodinné poměry 

 ____________________________________________________________ 

 

1. Zdravotní stav dítěte 

 Prodělané nemoci 

 ____________________________________________________________ 

 Alergie  

 ____________________________________________________________ 

 V péči odborných lékařů

 ____________________________________________________________ 

 Další poznatky o zdravotním 

stavu_____________________________________________________ 

 

2. Vlastnosti dítěte 

     přátelské hovorné       družné    pečlivé   společenské  ustrašené    citlivé      neklidné    

vzdorovité 

     uzavřené    samotářské   plaché    nejisté    neposedné     agresivní    umíněné   závislé na matce      

   další 

______________________________________________________________________________       

 



3. Sebeobsluha 

  správně se svléká a obléká    zapíná a rozepíná knoflíky        obouvá se         zavazuje tkaničky 

     zapíná a rozepíná zipy              ukládá si svoje oblečení   

 

4. Lateralita 

  pravák          levák         nevyhraněné      obouruké           

 

5. Stravování 

    samostatně pije z hrnku      používá lžíci     používá vidličku a nůž      jí samostatně     je 

dokrmováno 

 oblíbené jídlo ______________________________________________________________ 

 odmítané jídlo ______________________________________________________________ 

 druh nápoje voda/čaj ______________________________________________________________ 

 

6. Odpočinek 

 po obědě:   spí  leží a odpočívá  nespí ani neodpočívá 

 při usínání je zvyklé: ________________________________________________________ 

 

7. Hygiena 

    používá kapesník    používá toaletní papír       umí použít ručník    samostatně se myje      umí se 

česat 

    používá záchod       nepomočuje se          pomočuje se ve spánku    pomočuje se v průběhu dne    

    další postřehy 

______________________________________________________________________ 

 

8. Vztahy 

     hraje si samo      hraje si s jinými dětmi  hraje si dospělým         respektuje dospělého       

     umí požádat       umí poděkovat               umí pozdravit               je sdílné a otevřené 

 

9. Dovednosti 

 samostatně chodí po schodech     umí říkanku      zpívá         kreslí        maluje     modeluje       stříhá 

 rozlišuje barvy: červená   žlutá   modrá   zelená   oranžová   hnědá   černá   fialová   i další  

 oblíbená hra – činnost

 ____________________________________________________________ 



 

10. Výslovnost 

       Má dobrou výslovnost má vady výslovnosti         je v péči logopeda          nemluví 

 

11. Chcete nás ještě na něco upozornit?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

 

 

 

V Ostravě – Staré Bělé dne _________________  

 

 

Podpis zákonného zástupce________________________________ 

 


