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DOTAZNÍK PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY ANGLICKÁ ZAHRADA 

 

Příjmení, jméno:....................................... Datum narození:............................... 

Bydliště:.................................................  Rodné číslo:..................................... 

Pediatr:..................................................  Zdrav. poj…………………………………. 

 

Porodní váha:.................. porodní míra............. doba kojení………………………….. 

Očkování povinná : ano – ne reakce:……………………………………………….. 

Zdravotní stav: zdravý(á) občas nemocný(á) často nemocný(á) 

Prodělaná onemocnění: 

Záněty dýchacího ústrojí (jaké)……………………………………………………………… 

Křeče (jaké)…………………………………………………………………………………… 

Vady zraku, sluchu (jaké)…………………………………………………………………….. 

Kožní onemocnění (jaké)……………………………………………………………………… 

Alergie (jaké)…………………………………………………………………………………. 

Operace, úrazy (popsat)……………………………………………………………………… 

Jiná onemocnění, případná zdrav. omezení 

(vypsat)………………………………………………………………………………………………………

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

……. 

 

Oslovení dítěte doma: 

Oblíbené osoby, o kterých často mluví (sourozenci, příbuzní, kamarádi): 

 

Stravovací návyky 

Jí: dobře - špatně přiměřeně – málo – hodně samostatně - musí se krmit 

Oblíbená - neoblíbená jídla (vypsat).................................................................. 

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

 

Spánek 

Denní spánek: 

ano – ne usíná v hodin:…………… délka spánku…………………………. 

způsob usínání (popsat)...................................................... kvalita spánku: 

Večerní spánek: 

usíná v hodin:…………… délka spánku............................... způsob usínání 

(popsat)……………………………………………… 
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kvalita spánku: spí celou noc- budí se na pití, WC- neklidný spánek 

 

Hygienické návyky 

Pleny: nosí celý den – jen na spaní – nenosí na nočník (záchod): chodí – nechodí 

Svoji potřebu: ohlásí předem – ohlásí po vykonání do pleny – neohlásí 

Umývání rukou, čistění zubů (popsat)................................................................. 

V sebeobsluze: s dospělým – spolupracuje - nespolupracuje 

snaží se být samostatný - je samostatný 

 

Motorika 

Chůze: kdy začal(a) samostatně chodit...................................................... 

Pohybově: mrštný(á) - neobratný(á) aktivní – pasivní - nadměrně pohyblivý(á) 

bojácný(á) – nebojácný(á) - bez zábran 

Jemná motorika (ruky): navléká na tyčku - na provázek - kreslí - maluje – modeluje 

tužku drží v ruce : pravé - levé - v obou (střídá je) 

 

Řeč 

Brouká si - opakuje slabiky – opakuje jednoduchá slova – spojuje slova do jednoduch. vět – mluví ve 

větách – začíná skloňovat, časovat – zpívá - reprodukuje říkadla, příběhy 

Řečová aktivita: mluví málo – opakuje po dospělém – je hodně aktivní 

Vyslovuje: srozumitelně – nesrozumitelně 

 

Sociální chování 

Společnost dětí: má rád – toleruje ji – vyhledává ji - odmítá ……………………………… 

Dětem: neubližuje – ubližuje(jak)…………………………………………………………… 

K cizím lidem: je důvěřivý - nedůvěřivý – bojí se jich – odmítá je 

Oblíbené činnosti, hračky, schopnost soustředit se (popsat) .......................................................... 

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

 

Společenské návyky (pozdravit, poděkovat): začíná užívat - užívá - neužívá 

 

Dítě bude vodit a vyzvedávat (uvést):………………………………………………………. 
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Jiné informace o dítěti, které bychom měli znát: 

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

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

 

V…………………………   Dne: 

 

 

Podpis rodičů: 


