Detské jasle Mimi
Hronského 1184
093 01 Vranov nad Topľou

✆ +421 907 310 080
✉ detskejaslemimi@gmail.com
☛ www.detskejaslemimi.sk

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DIEŤATI
Vážení rodičia,
zverujete nám do opatery Vaše dieťa. Našou snahou je dieťatku čo najviac uľahčiť jeho adaptáciu
na nové prostredie. K tomu je pre nás dôležité spoznať jeho osobnosť, jeho zvyky a na to
potrebujeme Vašu pomoc. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste nám vyplnili tento formulár s
doplňujúcimi informáciami o Vašom dieťatku. Všetky Vami poskyt.nuté informácie sú dôverné a
slúžia nám len na zlepšenie našej starostlivosti o Vaše dieťa.
Ďakujeme za porozumenie,
za Detské jasle Mimi
Miroslava Sobotová
INFORMÁCIE O DIEŤATI
Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:
Choroby dieťaťa

Potraviny, na ktoré má dieťa
alergiu:
Lieky, na ktoré má dieťa alergiu:
Iné alergie:
Malo dieťa niekedy febrilné kŕče?* Áno - Nie
Býva dieťa často choré?*

Áno – Skôr áno – Skôr nie - Nie

Choroby, ktoré dieťa prekonalo:
Reakcie dieťaťa pri zvýšenej
teplote:
Čo by sme ešte mali vedieť:
Zvyky dieťaťa
napoludnie

popoludní

Približná dĺžka spánku:

menej ako hodinu

viac ako hodinu

Dieťa je svojím správaním:

skôr pokojnejšie

skôr živšie

Dieťa pije z*:

z hrnčeka

iné:

Dieťa spáva*:

dopoludnia
nespí

z fľaše

Dieťa pije mlieko*: materské
sójové

umelá mliečna výživa kravské
iné:

Jedáva dieťa s lyžicou/príborom samostatne?: Áno - Nie
Treba dieťa dokrmovať?:

Áno – Nie

INFORMÁCIE O DIEŤATI
Jedáva dieťa veľa?: Áno – Skôr áno – Skôr nie - Nie
Jedlá, ktoré dieťa
obľubuje:
Jedlá, ktoré dieťa
neobľubuje:
Verbálne prejavy*: nehovorí

začína hovoriť

rozumie bežným slovám

Pohybové

nesedí samostatne

lezie

začína chodiť (s pomocou)

prejavy*:

chodí samostatne

chodí aj po schodoch
celodenne

Dieťa nosí plienky a to
Plienkovanie*:

na spanie a pre istotu
aj vonku
len na spanie

Dieťa plienky nenosí a

na nočníku

potrebu vykonáva:

na WC a to:

s pomocou
samostatne bez pomoci

Ak je dieťa bez
plienok

ešte občas špiní

už nešpiní

plienky nosí stále

Dieťa potrebu*:

nie vždy hlási vopred

vždy vopred ohlási

je samostatné, potrebu už

alebo nehlási vôbec
bojí sa cudzích osôb
Sociálne vzťahy*:

nehlási
je zvyknuté na

je zvyknuté na spoločnosť

spoločnosť dospelých detí
je radšej samo

Oblieka /vyzlieka sa samostane*:

iné:
Áno - Nie

Zvláštne zvyky:
Zlozvyky:
Čo by sme ešte
mali vedieť:
Ďalšie informácie:
Výška dieťaťa:

Váha dieťaťa:

Počet súrodencov:

Vek súrodencov:

Ako je dieťa oslovované doma:
* Z uvedených možností zakrúžkujte tú, ktorá dieťa najlepšie vystihuje
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov:

…......................................................
Podpis zákonného zástupcu (rodiča)

