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Dotazník pro rodiče předškoláků 

 

JMÉNO DÍTĚTE: ______________ 

JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: _____________ 

NÁZEV, ULICE, MÍSTO SPÁDOVÉ ŠKOLY: _____________________________ 

DATUM: ____________ 

PODPIS: ___________ 

Milí rodiče, 

Škola HLÁSEK je školou, která pracuje nejen s dětmi, ale s rodinou jako takovou. Ve Školách 
Hlásek se vzdělávají velmi často sourozenci a díky důvěře rodičů tak máme velký vhled do 
potřeb jejich dětí a celé rodiny. Naší prioritou je efektivní komunikace a vzájemná důvěra. 
Rodiče jsou našimi důležitými partnery a jejich názor nás vždy zajímá. Protože uvažujete o 
přihlášení Vašeho dítěte do HLÁSKU, rádi bychom Vám v rámci zápisu položili několik otázek. 

1. Proč byste rádi zapsali Vašeho předškoláka do Základní školy HLÁSEK? 

 

 
 

2. Jaká máte očekávání v oblasti zaměření vzdělávání? (jazyky, metody atd.…) 

 

 
 

3. Jaké metody výuky se využívají ve stávající MŠ? 

 

 
 
4. Jaká máte očekávání v oblasti sociálních dovedností? 
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5. Jste si vědomi speciálních potřeb (výchovných, vzdělávacích), o kterých by škola 
měla před zápisem Vašeho dítěte vědět? 
 
 
 
 

6. Jste ochotni otevřeně sdílet své potřeby, případně obavy, týkající se vzdělávání 
Vašeho dítěte, a aktivně komunikovat s pedagogy? Popište, jak si tuto spolupráci 
Vás a školy představujete, co by Vám pomohlo? 

 

 

7. Souhlasíte s tím, že budete plně informovat školu o změnách chování dítěte a 
v případě potřeby budete spolupracovat s poradenským pracovištěm nebo s 
externími odborníky?  

 

 

8. (Pro zájemce mimo MŠ Hlásek): Souhlasíte s tím, že ZŠ HLÁSEK bude v případě 
potřeby kontaktovat školku, kterou Vaše dítě navštěvuje, kvůli získání informací o 
chování dítěte v kolektivu? 

 

 

Napište cokoli, co byste nám rádi sdělili. 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že svými odpověďmi přispějete ke správnému směřování našich vzdělávacích 
aktivit.  

Tým Škol HLÁSEK 


