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Milí rodiče, 

protože máme zájem o to, abychom Vaše dítě co nejdříve poznali a mohli ke každému 

individuálně přistupovat, prosíme, zamyslete se a napište nám o Vašem dítěti vše, co 

pokládáte za potřebné a odpovězte na naše otázky: 

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………… 

Celkový zdravotní stav dítěte – je otužilé, k čemu je náchylné, které nemoci prodělalo, 

úrazy, podávání léků? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Jaké úkony sebeobsluhy Vaše dítě již plně ovládá (svlékání, oblékání, stolování apod.) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Reaguje na své jméno, na pokyny? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Umí smrkat? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Oční kontakt? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Je vývoj hrubé motoriky v souladu s věkem dítěte? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Reaguje přehnaně na některé materiály, zvuky? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Utíká nekontrolovaně libovolným směrem, poslechne, že má být v určitém prostoru? 

VŽDY                                                          OBČAS                                            NIKDY 

 

Způsob jídla – umí se najíst samostatně, používá lžíci, příbor, jí čistě, je pomalé při jídle, 

která jídla vůbec nejí? 

…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 

Je zvyklé používat klozet, samostatnost při používání toalety, pomočuje se? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Řeč – co dělá Vašemu dítěti potíž? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nacházíte čas dítěti předčítat, prohlížet s ním knihy, zpívat a kreslit? Má o tyto aktivity 

zájem? Poslouchá soustředěně, umí jednoduše reprodukovat pohádku? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Uveďte výrazné charakterové rysy dítěte (kladné i záporné) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Jak Vaše dítě snáší a reaguje na bolest? (např. když se uhodí nebo spadne)? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Zvláštní výchovné metody rodičů a jiných členů rodiny – i negativní. Co na dítě nejvíce 

platí? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Prosíme Vás, abyste na položené otázky odpovídali pravdivě a svědomitě. Postupem času 

Vaše dítě také poznáme, s Vaší pomocí nám ale vše půjde rychleji a snadněji. Děkujeme Vám 

za spolupráci, doufáme, že s námi budete spolupracovat po celou dobu docházky Vašeho 

dítěte a účinně nám ve výchově pomůžete. Informujte nás, prosím, o všem, co se dítěte týká – 

jeho zdravotního stavu i výchovy. Nezapomínejte na to, že dítě prožije se svojí učitelkou 

spoustu času. 

V Tišicích dne: …………….......… ……………………………….

    Podpis zákonného zástupce 


