Dotazník pro rodiče
Kolikrát týdně bude dítě dětskou skupinu navštěvovat? …………………………………………
Na jak dlouho/kolik hodin si přejete své dítě umístit v rámci 1 dne? ……………………………
Preferujete:
Dopoledne ---- Odpoledne ---- Celý den (vždy však minimálně 3hod./blok)
Jméno dítěte: ………………………………………………………………….……………………
Datum narození dítěte: ………………………………………………………………..……………
Bydliště: …………………………………………………………...………….……………………
Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………...…………………………
Rodné číslo: ……………………………….

Státní občanství: …..……………..………………

Mateřský jazyk: …………………………...

Další jazyk: ………………………………………

Matka:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………….………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………….…………………
Zaměstnavatel: (adresa, telefon) …………………………………………………………………..
Otec:
Jméno a příjmení: ………………………………………….…………………….…………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………….…………
Zaměstnavatel: (adresa, telefon) …………………………………………………………………..
Adresa a telefon při náhlém onemocnění:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto
evidenčním listě a omlouvat nepřítomnost dítěte v dětské skupině.
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Dítě:
Zdravotní omezení:
alergie: ……………..…………………………………………………………………….…………
jiné nemoci: ………………………………………………………...………………………………
trvale užívané léky: ……………………………………………………………….………………..
Jak dítěti říkáte? ……………………………………………………………………..……………..
Jídelníček:
Je něco, co dítě nemá rádo? ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Co naopak rádo má? ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Co dítě umí? 1 (vůbec)

2(trochu)

3(středně)

4(moc rádo)

5(velmi dobře)

kreslí: ………………………………………………………….………….….
stříhá:………………………………………………………….………...……
mluví:………………………………………………………….…...…………
zpěv: ………………………………………………………….……….……..
tanec: …………………………………………………………….…………..
jídlo: (umí jíst samostatně, příbor) ………………………….……………….
plínky: (na spaní) …………………………………………………………….

Rodina:
sourozenci: …………………………………………………………………..……………………..
prarodiče:

žijeme společně

časté návštěvy

občasné návštěvy

nevídáme se

domácí zvíře: …………………………………………………………….………………………
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Souhlas rodiče
Souhlasím s tím, že v případě nejvyšší naléhavosti může zaměstnanec AJORODINKA mateřská
škola, o.p.s. / Dětské skupiny RODINKA II, zavést mé dítě k ošetření dětským lékařem.

Oprávnění zaměstnanců
Opravňuji zaměstnance AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. / Dětské skupiny RODINKA II
k vyndání klíštěte mému dítěti a přebírám za toto rozhodnutí plnou zodpovědnost. Při jakékoliv
komplikaci nesou veškerou zodpovědnost rodiče.

Zpracování osobních údajů
Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři pro potřeby
realizace projektu dětské skupiny s názvem: Dětská skupina RODINKA II, dobrovolně, na
základě svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o
ochraně osobních údajů a směrnicí EU 2016/679 (GDPR), vždy v platném znění.
Beru na vědomí prohlášení zřizovatele, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž
byly shromážděny. Zaměstnanci AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. a externí spolupracující
organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po ukončení
pracovního poměru nebo ukončení vzájemné spolupráce

V Přerově, dne: ………………..
…………………………………………….
podpis rodiče
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Důležité informace pro rodiče
Vaše dítě do DS potřebuje:
1. přezůvky, bačkory na přezutí (ne pantofle)
2. náhradní oblečení, včetně spodního prádla (vše podepsané)
3. triko s krátkým rukávem
4. triko s dlouhým rukávem
5. pohodlné kalhoty (kraťasy, sukně)
6. ponožky (punčocháče)
7. pyžamo (mění se 1x za 7 dnů)
8. oblečení pro pobyt venku, gumáky a pláštěnku
9. toaletní potřeby – kartáček, kelímek, zubní pasta
10. balení jednorázových plen a vlhčené ubrousky (pokud je dítě ještě používá).
11. batůžek, lahvičku na pití (max 0,5l)
12. další informace poskytne paní ředitelka dětské skupiny, případně její zástupkyně

Prosíme rodiče:
1. Volte co nejjednodušší oblečení pro děti, aby se děti mohly samy obléci a převléci.
2. Ven chodíme za každého počasí.
3. Do deště doporučujeme gumáky a pláštěnku (nepromokavé) a „pracovní“ oblečení, které
dítě může zamazat.
4. Prosíme o přinesení podepsaného oblečení při první návštěvě.
5. Nedávejte dětem do DS cenné věci. Za jejich ztrátu či poškození nemůžeme ručit.
6. Voďte do DS pouze zdravé děti.
7. Předávejte děti osobně pedagogickým pracovníkům.
8. Dbejte na přiměřené oblečení dle ročního období. (pokrývka hlavy, rukavice)
9. Budoucí nepřítomnost dítěte, prosím, hlaste v co nejkratším možném termínu.

U dětí podporujeme samostatnost, veškeré činnosti děti provádějí samy ve smyslu
hesla Marie Montessori: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL(A) SÁM(A).

Děkujeme a těšíme se na všechno nové, co nás s Vašimi dětmi čeká.
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