
DOTAZNÍK DÍTĚTE  

K PŘIJETÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY BERUŠKA 

při Dětském centru Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………. RČ: ……………………………. 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………. Národnost: ………………... 

Státní občanství: …………… Zdravotní pojišťovna: ……………….. Pediatr: ……………………. 

 

Požadovaná délka docházky:      celodenní    -    jen dopoledne    -    92 hodin/měsíc    -   občas 
(zakroužkujte) 
 

Sociální aspekty docházky do dětské skupiny (zakroužkujte správnou variantu či vypište slovně): 

1. dítě žije v úplné / neúplné rodině, pouze s matkou / otcem, v náhradní péči (A / PP) / jiné 

2. docházelo již někam do kolektivu (jesle, mateřské centrum):  ANO  /  NE, nebo bylo 

soukromě hlídáno:  ANO  /  NE ; od kolika měsíců (let) nebo jak dlouho? 

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

3. má dítě obtíže při změně prostředí či pečující osoby:  ANO  /  NE , čeho se tyto problémy 

týkají, jak se projevují?………………………………………………………………………. 

4. se kterými lidmi (kromě rodičů a sourozenců) žije dítě ve společné domácnosti (prarodiče, 

blízké osoby)?………………………………………………………………………………… 

5. jak často pečuje o dítě někdo jiný než rodiče (např. prarodiče, chůva - uveďte)? 

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

6. dítě je fixováno více na matku / otce / oba rodiče / jinou osobu ; pobývá / nepobývá dítě 

mimo domov bez problémů? 

7. dítě reaguje na toto oslovení: …………………………………………………………………. 

8. dítě: - používá dudlík:  ANO / NE  

        - pije dosud z kojenecké láhve:  ANO / NE  

- pije samostatně z hrnku:  ANO / NE  

- nají se samostatně:  ANO / NE  

- zvládá kousat a polykat všechny potraviny:  ANO / NE 

- má problémy s jídlem:  ANO / NE , jaké?…………………………………………… 

- odmítá zcela nějaké jídlo:  ANO / NE , jaké?………………………………………... 

- používá lžíci:  ANO / NE  

- nosí pleny:  ANO / NE , celodenně / pouze na spaní 

- řekne si a použije samostatně / s pomocí záchod:  ANO / NE , pouze nočník 

- počurává se přes den:  ANO / NE , ve spánku:  ANO / NE 

- pokakává se přes den:  ANO / NE , ve spánku:  ANO / NE 



- vysmrká se:  ANO / NE 

9. dítě je spíše zvyklé na vycházce být v kočárku / chodí za ruku 

10. dítě je zvyklé na odpolední spánek:  ANO  /  NE ; kolikrát denně spinká? ………………….. 

11. dítě nemluví vůbec / vyjadřuje se jednoslovně / krátkými úplnými větami / mluví 

nesrozumitelně  

12. dítě je rádo ve společnosti / preferuje klidné zázemí ; bojí se něčeho (někoho)?  

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

13. dítě potřebuje ke hře vrstevníky / dospělého / hraje si samo ; jakou dobu si vydrží hrát 

samostatně?…………………………. , hraje si nejraději s těmito hračkami: 

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

………………… 

14. dítě umí / neumí vyjádřit svá přání, potřeby 

15. kterými pěti slovy byste charakterizovali vaše dítě?.………………………………………… 

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

16. jiná sdělení zákonných zástupců týkající se dítěte (např. spánkové rituály, zvyklosti, 

zlozvyky, vlastnosti, o kterých bychom měli vědět apod.) ……...…………….…….……… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

17. kde jste se o naší dětské skupině dozvěděli? …………………………………………………. 

18. proč jste si naše zařízení vybrali? …………………………………………………………….. 

19. co od naší péče očekáváte? …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem jako zákonný zástupce nezatajil 

žádné závažné a důležité skutečnosti, které by mohly být podstatné při péči a výchově mého 

dítěte.  

 

V Karlových Varech dne ……………………  ………………………………………….. 

              podpis zákonného zástupce 


