
Lesní škola ZeMě  

Dotazník pro rodiče školáků 

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění, umožní nám to lépe pochopit Váš pohled, 

pomůže to průvodcům 

a Vaše postřehy mohou vést ke změnám k lepšímu ve škole ZeMě  

a zajištění individuálního přístupu k dítěti 

  

Jméno dítěte: 

Datum narození:  

Bydliště:  

Informace o dítěti (zvyklosti, zájmy, povahové rysy, koníčky, speciální potřeby dítěte 

apod., co by o Vašem dítěti měli vědět naši průvodci? 

  

 

 

Užívá dítě pravidelně nějaké léky: ano/ne 

Potravinové a jiné alergie: ano/ne  

   

Vyplnění níže je zcela na Vás – zaškrtněte 1 nebo více variant, rozepište se 

nebo buďte struční, napište nám cokoliv, co považujete za důležité či přínosné:) 

 

Proč dítě do školy posíláme, co od toho očekáváme? 

rozvíjet jeho potenciál  

má se dozvědět něco o sobě a světě, kde žijeme  

má se učit vzájemnou interakcí s dětmi a průvodci  

má být v přírodě  

má si ve škole hrát  

příprava na vyšší ročníky studia  

naučit se látku dle RVP 

Jiné: 



  

  

Jak se má podle Vás průvodce chovat? 

Co je nejdůležitější?  

Průvodci by měli být naladěni především na děti, na konstelaci přítomného okamžiku  

Průvodci mají být dětem po boku a pomáhat jim hledat řešení vzniklých situací a 

konfliktů 

Děti mohou přinášet vlastní projekty a podněty a jsou v tom podporovány průvodci a 

rodiči  

Průvodci mají přinášet především ucelenou látku  

Rodiče mají možnost jednou za čas být v roli průvodců 

Jiné: 

  

  

  

Když dítě nebaví předkládaná činnost nebo se jí nechce účastnit: 

- průvodce vyhodnotí, jak je v danou chvíli potřebná účast všech a dle toho motivuje k 

účasti nebo nabídne jinou činnost 

-  má se ho účastnit stejně neboť je důležité, aby se naučilo kreativně naložit se situací a 

bralo svět takový jaký je 

-  průvodce mu nabídne jinou aktivitu 

- má mít s sebou jinou látku z domova 

- má se účastnit stejně neboť průvodci přinášejí vhodnou a zajímavou látku 

  

Jak dlouho chcete děti do školy ZeMě posílat?  

  

Náklady navíc za extra program jsou pro Vás: 

přijatelné 

ano ale ne příliš často a ne velké částky, např 100 kč jednou za měsíc 

spíš ne - záleží na programu a částce 

ne 

  



 

 

Výjezdy (stmelovací pobyt na konci září, dobrodružný pobyt na jaře, možný lyžák): 

Přikládám jim velkou důležitost 

částečnou  

podmíněno finanční náročností 

podmíněno zvladatelností fyzickou i sociální pro mé dítě - (na stmelovací pobyty bývá 

možnost jet s rodičem) 

  

Když dítě nechce do školy, jak k tomu přistupuje rodič? 

zjišťuje proč a hledá řešení 

takové situace nevznikají  

nemůže vyhovět takovému požadavku kvůli práci nebo je to těžké 

to pochopí a zajistí náhradní program 

  

Slavnosti v průběhu roku vnímáte pro Vás jako: 

velmi důležité  

částečně 

nedůležité 

Měla by příprava na ně být součástí výuky?  

  

Jak vnímáte působení médií na dítě (televize, počítače, dvd, internet) a jaké místo mají 

ve vaší výchově? Prosíme o pochopení, že důsledek sledování akčních a válečných filmů i 

agresivních pořadů pro děti nebo počítačových her se přenáší na celý kolektiv a proto 

takovéto mimoškolní aktivity nepodporujeme.  

 

Mobilní telefon děti v čase výuky nepoužívají 

  

Jakou důležitost má ve vaší rodině “zdravá strava” a co pro vás znamená? 

  

  

 



 

Zapojení rodičů velmi vítáme: 

Máte zájem o aktivní zapojení do dění ve škole? Pokud ano, jakým způsobem?  

  

  

Vyžadujeme přípravu 1 rodičovského projektu (dvouhodinovka až celý den - 

například formou exkurze, povídání o určitém tématu, návštěva zajímavé osobnosti, 

tvoření,...)  cokoliv přínosného pro školáky za rok bez nároku na honorář  

 

Jméno matky, tel. kontakt, email 

  

  

Jméno otce, tel. kontakt, email 

  

  

  

Jména a kontakty na další osoby, které budou případně dítě vyzvedávat. (Změnu osoby, 

která dítě bude vyzvedávat je potřeba nahlásit předem). 

  

  

Místo, kde se bude dítě pravidelně připojovat ke škole:  

  

  

Místo, kde si bude rodič dítě vyzvedávat: 

  

  

Školní dítě může též odcházet samo, pokud o tom budeme mít podepsaný formulář 

(předáme na začátku školního roku) 

 

Souhlasím s pravidly školy a aktuálními informacemi uvedenými na webových stránkách:  

ano/ne  

  



 Děkujeme, že nám pomáháte spoluvytvářet komunitní školu ZeMě 

 


