Dotazník pro rodiče dítěte
Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola, základní škola a střední škola o.p.s.
pracoviště Mateřská škola Rudolfov, Hornická 40/5
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………....
Datum narození: ……………………………………………………………………………………….
Vyplňte, prosím, pečlivě tento dotazník. Vámi uvedené informace jsou pro nás důležité
při posuzování žádosti o přijetí Vašeho dítěte ke vzdělávání v naší MŠ. Zákonní zástupci
žáka nejsou povinni je poskytovat. Veškeré údaje uvedené v tomto dotazníku jsou
důvěrné. Nakládání s osobními údaji se řídí obecným nařízením na ochranu osobních
údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které je uceleným souborem
pravidel na ochranu dat v EU.

Matka dítěte (jméno a příjmení):.........................................................nar…………………
Telefon:..............................

e-mail:.........................................................................

1
Otec dítěte (jméno a příjmení):.......................................................... nar…………………
Telefon:..............................

e-mail:.........................................................................

Zákonný zástupce dítěte (není-li jím otec nebo matka dítěte):
.......................................................................................................................................
Rodiče spolu žijí / nežijí / jsou oddáni / nejsou oddáni / jsou rozvedeni (zakroužkujte)
2

Dítě je svěřeno do péče (komu - jméno):.......................................................................
Dítě je ve střídavé péči rodičů: ano / ne (zakroužkujte)

3

Je dítě zdravotně způsobilé k nástupu do MŠ?

Ano / ne (zakroužkujte)

Jak byste nám přiblížili (charakterizovali) Vaše dítě?

4

Zvláštní schopnosti a dovednosti dítěte, specifické výchovné potřeby, které se
projevují a které je potřeba při vzdělávání zohlednit:

5

Zdravotní a stravovací specifika dítěte (Prosím, uveďte informace důležité pro MŠ.
U stravovacích požadavků je nutno doložit zprávu od lékaře):
6

1
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7

Má Vaše dítě zkušenost s dětským kolektivem? Navštěvovalo nebo navštěvuje
nějaké předškolní zařízení, kroužky, jesle, dětskou skupinu, mateřské
centrum…? napište konkrétně

Je Vaše dítě zcela samostatné v samoobslužných činnostech:
8

u jídla?

při oblékání?

na toaletě?

(poznámka: sociální zařízení v spodním patře budovy nejsou součástí prostoru třídy, ale přichází se do nich
až ze společné chodby)

9

Má Vaše dítě sourozence v naší MŠ? Navštěvuje nebo navštěvoval sourozenec
Vašeho dítěte naši MŠ nebo ZŠ?

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité:
10

Proč jste se rozhodli přihlásit Vaše dítě do naší waldorfské mateřské školy?

11

Jak jste se o naší MŠ dozvěděli?

12

Proč jste se rozhodli pro waldorfskou pedagogiku?

13
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Co víte o waldorfské pedagogice? Odkud o ní čerpáte informace?

14

Jaká máte očekávání od způsobu výchovy a vzdělávání ve waldorfské mateřské
škole?

15

Co považujete ve Vaší výchově za důležité?

16

V čem spatřujete podobnosti nebo naopak rozdíly ve výchově Vašich dětí v
rodině a námi nabízeným způsobem výchovy a vzdělávání?

17

Jak vnímáte média ve Vašem životě a v životě Vaší rodiny? Jakou jim přikládáte
úlohu?

18

K jakým médiím má Vaše dítě přístup (TV, PC, tablet, mobilní telefon…)?
K jakým aktivitám a jak často vaše dítě tato média využívá?
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Je ve Vašich možnostech respektovat rytmus MŠ (ranní příchod do 8:00,
pravidelnost docházky, spánek po obědě….)? Jaký režim má dítě nyní?

19

Jste srozuměni s náplní aktivit dětí v naší MŠ? Děti mají v MŠ možnost hrát si
venku ve volné přírodě, chodí na procházky do lesa, lezou po stromech, pracují
na zahradě s hlínou a vodou, pracují se skutečným nářadím, slavíme slavnosti…
20

Naše pedagogika stojí na úzké spolupráci rodičů se školou. Jak si představujete
aktivní spolupráci s mateřskou školou, s učitelkami a s ostatními rodiči? Jakou
konkrétní formu pomoci budete moci nabídnout?

21

Povinností rodičů je účastnit se pravidelných rodičovských schůzek a
individuálních konzultací dle potřeby. Několikrát v roce (cca 6x) žádáme rodiče
o pomoc s přípravou slavností. Je to ve Vašich možnostech?
22

23

Souhlasí oba zákonní zástupci s naším způsobem vzdělávání a výchovy, s
filozofií školy založenou na základech antroposofie?

Informace, které považujete za důležité nám sdělit:

24

V …………………………………………………………………

dne ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Jména, příjmení a podpisy obou rodičů (zákonného zástupce dítěte)
4

