
Milí rodiče, 

     protože máme zájem na tom, abychom Vaše dítě co nejdříve poznali a mohli ke 

každému přistupovat individuálně, napište nám o Vašem dítěti vše, co pokládáte za 

potřebné a důležité a odpovězte na naše otázky: 

 

Jméno dítěte 

 

 

 

Zaměstnání rodičů, přesné + pracovní doba 

Matka:  

Otec:  

 

Telefonní číslo do zaměstnání + telefonní číslo domů, mobil 

Matka: Tel.do práce: Mobil: 

Otec: Tel.do práce: Mobil: 

Domů:   

 

Sourozenci a jejich stáří 

  

  

 

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

prodělalo, úrazy? Alergické reakce na něco? 

 

 

Způsob jídla – umí se najíst samostatně, umí pít z hrnečku, používá příbor, jí 

čistě, loudá se, která jídla vůbec nejí? Pije mléko? 

 

 

Je zvyklé používat velký klozet, samostatnost při používání toalety, umí se utřít , 

pomočuje se? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řeč – co mu dělá potíže? 

 

 

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

aktivity dítě zájem? Poslouchá soustředěně, umí reprodukovat pohádku? 

 

 

Uveďte výrazné charakterové rysy dítěte 

 

 

Na jaké oslovování je dítě doma zvyklé? 

Zvláštní výchovné metody rodičů a jiných členů rodiny – i negativní. 

Co na dítě nejvíce platí, co doporučujete učitelce dítěte? 

 

 

Prosíme Vás, abyste nás informovali pravdivě, protože během času poznáme vše také, 

ale jde o to, abychom byli informování co nejdříve. 

Děkujeme vám a doufáme, že budete s námi spolupracovat a účinně nám ve výchově 

pomáhat. Informujte nás pravidelně o všem, co se dítěte týká – jeho zdravotního stavu i 

výchovy. Nezapomínejte na to, že dítě často prožije se svojí učitelkou mnohem více 

času než s vlastními rodiči. 

 

Jiné Vaše připomínky 

 

 

Pomoc mateřské školce 

Mohu- můžeme pomoci: 

 Šitím 

 Poskytnutím různých přírodnin,  

 Poskytnutím různých materiálů, papírů, drobnými předměty na výtvarné a 

pracovní činnosti 

 Darováním jiných zajímavých věcí… 

 Zajištěním exkursí, zajímavých návštěv pro děti(řemesla, výroba, 

zemědělství,…) 

 Pomoc při tvorbě webových stránek 

 Správa počítačové sítě 

 Jiné služby 


