Dotazník pro rodiče k Zápisu do 1.třídy Waldorfské základní a střední školy Semily,
příspěvková organizace, pro školní rok 2022/23

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………….

1.

Proč jste se rozhodli přihlásit dítě do naší školy?

2.

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

3.

Jaká jsou Vaše očekávání od waldorfské školy?

4.

Kterou mateřskou školu Vaše dítě navštěvovalo?

5.

Nastupuje dítě do školy v řádném termínu nebo je již po odkladu?

6.

Co považujete za přednosti a silné stránky Vašeho dítěte? A naopak, jaké myslíte, že jsou jeho
slabé stránky, kde potřebuje pomoc či podporu?

7.

Jaké jsou jeho oblíbené činnosti, s čím si rádo hraje?

8.

Sleduje Vaše dítě TV? Jaké programy má rádo? Používá počítač? K jakým činnostem?

9.

Jaké povinnosti si Vaše dítě pravidelně plní?

10.

Co na dítě nejvíce platí (pochvaly, tresty…)?

11.

Má dítě sourozence? (uveďte prosím jméno a rok narození)?

12.

Jaké má dítě vztahy se sourozenci (s vrstevníky)?

13.

Jaké jsou Vaše nejoblíbenější společné činnosti s dítětem?

14.

Jak probíhala adaptace v MŠ?

15.

Jaká je výška a váha dítěte?

16.

Má už dítě „druhé“ zuby? Kolik?

17.

Bývá dítě častěji nemocné?

18.

Má nějaká zdravotní omezení?

19.

Má Vaše dítě potíže s výslovností? (Pokud ano, uveďte, které hlásky chybně vyslovuje.)

20.

Ve které ruce dítě drží pastelky, lžíci? Střídá ruce?

21.

Je Vaše dítě v péči některého školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická
poradna, speciálně-pedagogické centrum…)? Navštěvujete s dítětem logopedii?

22. Máte nějaké obavy ohledně vzdělávání Vašeho dítěte?

23. Jak vidíte připravenost Vašeho dítěte na vstup do školy?

Výše uvedené údaje slouží k vyřízení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zákonní zástupci
dítěte nejsou povinni je poskytovat.

Uvedením údajů do tohoto formuláře souhlasím s jejich zpracováním pro potřeby zápisového řízení
a dále
 souhlasím
 nesouhlasím
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.

Škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje uvedené ve formuláři pouze za účelem realizace
zápisového řízení. Škola prohlašuje, že přijme všechna potřebná bezpečnostní, technická, organizační
a jiná opatření, aby zajistila patřičnou ochranu osobních údajů tak, jak je vyžadováno platnými právními
předpisy, a nemohlo tak dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
S osobními údaji bude zacházeno v souladu s platnou legislativou.

Osobní údaje jsem poskytl (a) dobrovolně.
V……………………………dne…………………………. podpis…………………………………………

Rozhovor vedl ………………………………………………………………………….…………………..
Zapsal………………………………………………………………………………………………………..

