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Dotazník pro rodiče
Jméno dítěte: .............................................................................................

I. Otázky týkající se dítěte
Důležité předporodní a porodní okolnosti (předčasný porod, předporodní a porodní komplikace
apod., přibližná váha a míra dítěte při porodu)

1

Prodělané dětské nemoci

2
Úrazy, vážnější onemocnění, celková nemocnost dítěte

3
Pedagogicko-psychologická a jiná odborná vyšetření (důvod, závěry)

4

Docházka dítěte do MŠ a jeho adaptace

5
Další zdravotní či stravovací informace důležité pro školu

6

7

Prořezávání druhých zubů: a) mléčné vypadávají

b) mléčné se kývou

c) ještě nezačalo
1

Dítě dává jasně přednost (zaškrtněte, případně okomentujte):

8

ruce
pravé – levé – oběma - nevím
noze
pravé – levé – oběma - nevím
oku
pravému – levému – oběma - nevím
uchu
pravému – levému – oběma – nevím
Má vaše dítě doma nějaké povinnosti? Jaké?

9
Jaké jsou zájmy vašeho dítěte?

10
Těší se vaše dítě do školy?

11
Jak byste popsali povahu, zvyky, zlozvyky, potřeby vašeho dítěte?

12

Co dalšího považujete za důležité, abychom o vašem dítěti věděli?

13

14

Odklad školní docházky v minulém školním roce:
a) byl na WŠ Příbram
b) byl na jiné ZŠ

c) nebyl

II. Otázky týkající se rodiny
Proč jste se rozhodli přihlásit dítě do naší školy?

1
Odkud jste čerpali informace o waldorfské pedagogice? Můžete uvést nějaké konkrétní zdroje?

2
Co je, podle Vás, unikátní ve vyučování waldorfské školy?

3

2

V čem je, podle vás, waldorfská pedagogika v souladu s vaší domácí výchovou?

4

Používá vaše dítě mobilní telefon nebo počítač, případně do kdy jste ochotni vyčkat s užíváním
mobilního telefonu a počítače dítětem?

5

6

Jste připraveni podporovat učení vašeho dítěte na základě slovního hodnocení od 1. do 9. třídy ?
Jaké jsou, podle Vás, výhody slovního hodnocení po celou dobu školní docházky ?

7

Jaké jsou, podle Vás, nevýhody slovního hodnocení po celou dobu školní docházky ?

8

Jak byste mohli, podle vás, podpořit vnitřní motivaci Vašeho dítěte k učení ?

9
Jak byste se chtěli podílet na životě školy ?

10

11
12

Jste ochotni být nápomocni při vyučovacím procesu (výroba pomůcek, pomoc s organizací
třídních akcí apod.) ?
Jste připraveni účastnit se aktivně třídních schůzek 1x měsíčně ?
Jakou pravidelnou součást třídních schůzek byste uvítali ?

13

14
15
16

Byli jste se někdy podívat na vyučování v naší škole (v rámci Dne otevřených dveří,
individuálně…) ?
Jakým způsobem a jak dlouho bude dítě cestovat do školy ?
Jste připraveni zajistit včasné příchody vašeho dítěte do školy ?
Co, podle Vás, může dítěti přinést ucelené, tedy 13 leté waldorfské vzdělávání ?

17
3

18

Dodržujete s dítětem pravidelný denní řád ?
Jste připraveni dodržovat pravidelný denní řád dítěte po celou dobu školní docházky ?

19
20

Daří se vám oddalovat plnění přání vašeho dítěte ?
Dáváte svému dítěti jasné hranice ?

21
Jste připraveni na to, že školní docházka bude klást nároky na Váš rodinný život ?

22
Jaká jsou vaše očekávání od waldorfské školy ?

23

Jaké jsou vaše obavy ohledně vzdělávání vašeho dítěte ?

24

Máte zájem o prohloubení svých znalostí waldorfské pedagogiky ? Co by vám v tom pomohlo ?

25
Slyšeli jste o krizi devátého roku ?

26

Výše uvedené údaje slouží k vyhodnocení kritérií přijetí při vyřízení žádosti o přijetí k základnímu
vzdělávání a zákonní zástupci žáka nejsou povinni je poskytovat.
Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro potřeby zápisového řízení a souhlasím s
uchováním výše uvedených osobních údajů po celou dobu školní docházky dítěte a pro případ
nenastoupení do 1. třídy (z důvodu odkladu) do ukončení zápisového řízení v dalším školním roce.
S osobními údaji bude zacházeno dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.

V …………………….. dne ……………………..

......…………………………..……………..……………………………….
jména a podpisy obou rodičů (zákonného zástupce dítěte)
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