
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Jméno a příjmení dítěte: 

 Oslovení, na které je zvyklé: 

 

2)  Co má naše dítě rádo? 

 Jídlo/pití: 

 Hračky: 

 Aktivity, činnosti: 

 Zájmy: 

 Další: 

 

3)  Co našemu dítěti dobře jde (např. puzzle, navlékání, kreslení…)? 

HURÁ DO ŠKOLKY! 

Milí rodiče, 

jsme rádi, že již za chvilku přivítáme Vaše dítě v naší školce. 

Abyste jemu i nám usnadnili vzájemné seznamování a zvykání, 

najděte si, prosíme, chvilku na tento dotazník. Samozřejmě 

žádná z otázek není povinná, ale budeme rádi a vděční za 

každou informaci, kterou nám ulehčíte hladký start nového 

školního roku. 

Vyplněný dotazník, prosíme, vyfoťte či oskenujte a mailem 

pošlete na adresu ms1@autistickaskola.cz a zároveň si jej 

s sebou přivezte na individuální konzultaci v srpnu.  

Děkujeme 

učitelky MŠ Lomená (snad již brzy Hapalova) 

mailto:ms1@autistickaskola.cz


 

4)  Co naše dítě nemá rádo (např. jídlo, zvuky…)? 

 

5)  S čím se doma, a nejen tam, potýkáme (např.: problémové chování 

doma, v obchodě) a jak to s naším dítětem řešíme: 

 

6)  Jak se naše dítě chová v běžné situaci ve známém prostředí (např. 

doma): 

Jaké má naše dítě rituály? (např.: při jídle potřebuje odděleně jednotlivé 

komponenty apod.)  

 

7)  Jak se naše dítě chová k ostatním lidem? 

 Jak reaguje na cizí dospělé osoby: 

 Jak reaguje na jiné děti: 

 Jak snáší společnost více osob v jedné místnosti: 

 Je zvyklé na odloučení od rodičů? 

 

8)  Jak naše dítě komunikuje: 

 Slyší na své jméno? 

 Jak dobře rozumí? 



 Jak vyjadřuje svá přání? Mluví? Používá gesta či jiné prostředky? 

 

9)  Jak moc je naše dítě samostatné?  

 Dokáže se samo najíst? 

 Dokáže se převléknout? 

 Umí použít WC? Nosí pleny? Dokáže se samo umýt? 

 

10)  Jak naše dítě tráví rádo volný čas? 

 

11)  Co dál bychom řekli o našem dítěti: 

 

 

 

A co dál? 

Odešlete, prosíme, oskenovaný či vyfocený dotazník na mail ms1@ 

autistickaskola.cz 

Dále se osobně potkáme v srpnu, kdy si budeme povídat o Vašem dítěti a 

připravovat mu úspěšný nástup do naší školky.  

Poté se na Vás budeme těšit 8. září, kdy začíná nový školní rok v naší 

škole.  

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na mail 

ms1@autistickaskola.cz nebo na telefon +420 725 504 867 (v období od 

1. července do 17. srpna pište pouze SMS zprávy, ozveme se Vám zpět).  

Těšíme se na Vás i Vaše dítě 

Kolektiv MŠ 
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