
Informácie o dieťati prijatého do materskej školy

Meno a priezvisko dieťaťa:

Vek dieťaťa pri nástupe do materskej školy:

Kontakty na rodičov: telefonický aj mailový kontakt:

Matka: meno a priezvisko:
telefón:
mailový kontakt:

Otec: meno a priezvisko:
telefón:
mailový kontakt:

Deň nástupu do MŠ:

Navštevovalo dieťa kolektívne zariadenie pred vstupom do MŠ?

(ak áno, napíšte typ- napr. jasle, MŠ, súkromné detské centrum)

áno       nie

Spôsob prevzatia dieťaťa z MŠ:

a) rodič (zákonný zástupca)

b) splnomocnenie inej osoby staršej ako 10 rokov
( v zmysle § 7 ods. 8 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.,
ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ
- tlačivo nájdete na webovej stránke školy, vypíšte ho pre iné osoby, ktoré budú
počas roka vyberať Vaše dieťa z MŠ a odovzdajte pani učiteľke.



INFORMÁCIE O DIEŤATI: (zakrúžkujte vybranú možnosť a doplňte)
Odpovedajte pravdivo.

1. Je dieťa samostatné v jedení? áno     nie

2. Chcete, aby bolo Vaše dieťa dokrmované, v prípade odmietania stravy?

áno     nie

3. Používa lyžicu? áno     nie

4. Používa celý príbor? áno     nie

5. Odmieta piť z pohára tekutinu? áno     nie

6. Pije doma z dojčenskej fľaše s cumľom? áno     nie

7. Obľúbený nápoj dieťaťa- čaj, voda, sirup, džús, iné, aké?

8. Pýta sa dieťa samostatne na toaletu? áno    nie

9. Používa dieťa počas spánku doma plienku? áno     nie

10. Spáva dieťa doma popoludní? áno     nie

11. Odmieta spánok v čase poludnia? áno     nie

12. Má dieťa nejaké zlozvyky? áno     nie
ak áno, aké?

13. Má dieťa doma nejakú obľúbenú hračku, ktorú bude mať počas dňa
v MŠ?

áno    nie
ak áno napíšte akú z dôvodu možnosti straty:

14. Má dieťa neobľúbené jedlá? áno     nie



ak áno, aké?

15. Má dieťa alergiu? áno     nie
ak áno, akú- druh

16. Má dieťa alergiu na potraviny? áno     nie
ak áno, čo nesmie jesť

Pre prípravu diétneho, osobitného stravovania je potrebná písomná žiadosť
rodiča s potvrdením pediatra.
Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť vedúcej ŠJ a dohodnúť si s ňou všetky
podmienky.

Bolo dieťa v minulosti liečené na nejaké závažne ochorenie?

áno     nie
Aké?

Ďakujeme za Vaše pravdivé odpovede a Váš čas venovaný vyplneniu informačného
hárku.

Na ďalšej strane nám napíšte iné upozornenia, oznámenia, ktoré nám
spoločne pomôžu zvládnuť adaptáciu dieťaťa.

Dôležité informácie a oznamy o dieťati:




