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FORMULÁŘ PRO PŘIJETÍ - všeobecné informace 

 

Dítě: 

Jméno a příjmení:  

Přezdívka dítěte (jak dítěti říkáte):  

Datum narození:  

Pohlaví (pokud nevyčteme ze jména):  

Národnost:  

Jazyky používané doma:  

Trvale bytem:  

Kontaktní adresa (není-li shodná 

s místem trvalého pobytu): 

 

 

 

Informace o rodičích (zákonných zástupcích): 

Jméno a příjmení, titul: Otec: Matka: 

Povolání / zaměstnavatel:   

Vzdělání:   

Náboženství:   

Číslo mobilního telefonu:   

E-mail:   

Seznam spolubydlících 

v současné době: 

 

 

 

Jméno: Vztah k dítěti: 

 

 

 

 

Domácí a rodinný život dítěte: 

Který z rodičů v současné chvíli pracuje______________________________________________ 

Jaká je pracovní doba? ___________________________________________________________ 

Žijí rodiče odděleně? ____________ Rozvedeni? _____________Jiné důvody _______________ 

Je některý z rodičů delší dobu mimo domov? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Historie vzdělávání a vývoje dítěte: 

Těhotenství: ___________________________________________________________________  

Porod: ________________________________________________________________________ 

Kojeno do: _____________________________ Umělá výživa od: __________________________ 

Věk kdy dítě začalo:  chodit ___________________ mluvit ________________________________ 

Věk kdy byl zahájen trénink na toaletu ________________________________________________ 

Dominantní ruka: ___________________ Je dítě schopno se obléci? _______________________ 

Denní spánek: _____________________ Noční spánek: _________________________________ 

Má dítě nějaké fyzické omezení, či v minulosti mělo nějaké zdravotní problémy nebo zranění, které 

bychom měli vědět? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Užívá nějaké léky: _______________________________________________________________ 

Existují v historii dítěte nějaké události, které by byly přínosem pro lepší pochopení dítěte a jeho 

vývoj? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Jestliže matka pracuje: 

Jaký byl věk dítěte při návratu matky do práce: _________________________________________ 

Kdo se v té době staral o dítě: ______________________________________________________ 

Jaký čas je dítě odděleno od matky: __________________________________________________ 

Předchozí zkušenosti s hlídáním/návštěvou zařízení 

Předchozí školka: _______________________________________________________________ 

Jak dlouho byla navštěvována: __________________ jak často: ________________ počet hodin 

za den ____________________ zkušenosti: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Přijetí do Butterfly Montessori School 

Proč si přejete, aby Vaše dítě navštěvovalo Montessori školku? ____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Jak jste se dozvěděli o naší školce: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Jaké je vaše vnímání Montessori metody (na jakých principech funguje)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Domov a rodinný život 

Jak často jíte společně jako rodina? _________________________________________________ 

Jak dítě tráví doma čas? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Jaký má dítě denní režim? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Jak často a jak dlouho sleduje dítě televizi? ___________________________________________ 

Jakým způsobem se o sebe dítě stará? Co zvládá samo? _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Jak dítě přispívá k denním povinnostem rodiny? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Vztah rodiče – dítě 

Jaká je vaše primární zodpovědnost jako rodiče? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Jak trávíte čas s dítětem? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Jak nastavujete hranice vašemu dítěti? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Jak řešíte nevhodné chování dítěte? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Mají oba rodiče stejné výchovné metody? Shodují se? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Co je podle vás nejtěžším aspektem rodičovství? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Je ještě něco, co byste chtěli říct o svém dítěti? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Jestliže je mé dítě přijato do Montessori Zlín, souhlasím s následujícím: 

- principy Montessori metody 

- účast na vzdělávacích programech o Montessori metodě 

- implementace Montessori principů doma: svoboda a zodpovědnost, nezávislost, nenásilí, omezený přístup 

k TV, PC, DVD apod., věku přiměřená zodpovědnost, rodiče jsou hlavními osobami, které o dítě pečují 

- čtení všech materiálů ze školy: informační dopisy, Příručka pro rodiče. 

 

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonný zástupce souhlasí s uvedením osobních údajů pro potřeby školy. 

 

 

Ve Zlíně dne: ………………………….. 

 

             ……………………………………………………………… 

                          podpisy zákonných zástupců dítěte 

 

 

Komentář:  

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Doporučuji následující: 

 přijmout 

 odmítnout 

 umístit na čekací list 
 
 
 
Datum ______________________________________  Podpis _________________________________ 

 


