
DOTAZNÍK  ÚDAJŮ O DÍTĚTI VSTUPUJÍCÍM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, 
Dodatek k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 
Vážení rodiče, 
Abychom Vaše dítě co nejlépe poznali a mohli ho od jeho prvních kroků v naší 
mateřské škole správně výchovně vést a rozvíjet ,prosíme Vás o stručné 
odpovědi na níže uvedené otázky. Údaje, které nám o dítěti poskytnete, nám 
umožní  zvolit 
správný individuální přístup k Vašemu dítěti, který je podmínkou k spokojenosti  
dítěte v novém prostředí a tím i Vaší spokojenosti. Získané údaje jsou důvěrné, 
a slouží pouze pro potřeby MŠ. 
 
1. DÍTĚ 
Jméno dítěte:……………………………………….datum narození………………… 
Sourozenci (počet)…………………dítě je narozené v pořadí jako:……………….. 
Žijí rodiče ve společné domácnosti?  Ano – Ne 
 
2.TĚLESNÝ VÝVOJ A ZDRAVOTNÍ  STAV 
 
Jaké nemoci  či úrazy dítě prodělalo?..................................................................... 
Trpí v současné době dítě nějakou nemocí?............................................................ 
Je dítě náchylné k nemocem, vyžaduje mimořádnou péči?..................................... 
………………………………………………………………………………………………. 
Má dítě vrozenou nebo získanou vadu: 
a/  zraku…………………………………………. 
b/ sluchu………………………………………… 
c/ řeči…………………………………………… 
d/ pohybového aparátu ( kterého)…………………………………………………….. 
e/ vnitřních orgánů ( kterých)…………………………………………………………. 
f/ jiné……………………………………………………………………………………… 
 
Je dítě ve speciální lékařské péči?........................................................................ 
Bylo vyšetřené nebo léčené dětským psychiatrem?............................................... 
Bylo vyšetřené nebo léčené dětským neurologem?................................................. 
 
Spánek: 
             Spí s otevřenými ústy?     ano – ne 
             Spí po obědě?  .               ano – ne 
            Pomočuje se ve spánku?  ano – ne 
            Spí s dudlíkem?               ano – ne 
Má na spaní plenu?      ano – ne 
 
Jaké má dítě zlozvyky?  (  okusování nehtů, cucání prstů, je vzteklé, jiné)……… 
……………………………………………………………………………………………… 
Má dítě sklon k leváctví?   Ano – ne – je ještě nevyhraněné 
 



Navštěvuje dítě logopedickou poradnu?  Ano – ne  jak dlouho?........................... 
Je výřečné – mluví málo – stydí se mluvit  ( zaškrtněte) 
V tělesném a duševním vývoji je v porovnání s vrstevníky:  napřed – na stejné 
úrovni – opožděno ( zaškrtněte)………………………………………………………… 
Jiné důležité informace o zdravotním stavu dítěte: ………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
Jiné důležité informace o tělesném vývoji dítěte:………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
3/  SOCIÁLNÍ  VÝVOJ A OSOBNOST DÍTĚTE 
 
Povahové rysy dítěte: 
 - je klidné – samotářské – přátelské – čilé – převážně veselé – smutné – bojácné 
–impulzivní – tvrdohlavé – stydlivé – vzteklé -  jiné:………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
Hraje si:  nejraději samo – s dětmi – s dospělými - …………………………………. 
Z čeho má Vaše dítě strach:…………………………………………………………….. 
 Jaké má oblíbené hračky:………………………………………………………………. 
Navštěvovalo Vaše dítě dětské jesle?............ pokud ano od jakého věku………… 
 
4/ STRAVOVÁNÍ A ALERGIE 
 
Informace související se stravou Vašeho dítěte: 
  - jí dobře ano – ne:  co má rádo?........................................................................ 
 - co nemá rádo? ……………………………………………………………………….. 
 -nají se  samostatně? Ano – ne :  je krmeno? Ano – ne 
- pije samo z hrnečku, - lavičky s dudlíkem – pítka 
 
Má alergii na:  potraviny :( vypište)…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
                       Jiné alergie: (vypište)………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
5/ JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE O DÍTĚTI 
 
................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
V Jablonci nad Nisou dne:……………………………………….. 
 
Podpis zákonného zástupce:……………………………………….. 
 
 
 


