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I. Otázky týkající se Vašeho vzdělání a praxe:

Jaké je Vaše vzdělání?

Jak dlouhou máte praxi?

Jak dlouho jste na dané škole?

Kolik let učíte v přípravné třídě?

Myslíte, že Vás k výuce v přípravných třídách připravilo Vaše vlastní studium ? 

Měla jste během studia nějakou specifickou přípravu na výuku čtenářské pregramotnosti?

Co Vás baví na této práci oproti normální škole? (Pokud máte jiné zkušenosti)

II. Otázky týkající se dětí, které navštěvují Vaší třídu:

Kolik dětí ve třídě máte?

O jaké děti se jedná? (národnost? Cizí mateřský jazyk? Opožděný vývoj? Nějaký druh postižení? 

…..)

Pocházejí některé děti ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Docházely děti vaší třídy do mateřské školy?

Jaké zkušenosti v oblasti čtenářské pregramotnosti mají děti Vaší třídy z rodinného prostředí? 

Jak velká je podpora (nejen ke čtenářské gramotnosti, ale celkově k učení) dětí z domova? 

Jakým způsobem komunikujete s rodiči dětí a spolupracují s Vámi?

III. Otázky týkající se metod a postupů, které využíváte ve výuce čtenářské pregramotnosti:

Jaké metody a strategie se zaměřením na čtenářskou pregramotnost využíváte při výuce v přípravné 

třídě?

Kolik času se můžete věnovat čtenářské pregramotnosti (za den? Za týden?)?

Jaký máte harmonogram dne? Držíte se školního režimu zvonění?

Čtete dětem? Jak často? Co?

IV.  Otázky týkající  se spolupráce s dalšími odborníky a organizacemi podporujícími čtenářskou 

pregramotnost:

Vyučujete  ve  třídě  samostatně  nebo  máte  asistenta  pedagoga  či  má  některý  z  žáků  osobního 

asistenta?

S jakými spolupracujete odborníky?

Spolupracujete  /  Máte  možnost  spolupracovat  s  nějakými  dalšími  institucemi  podporujícími 

čtenářskou pregramotnost? A s jakými?

Máte možnost využívat nějaké mimoškolní akce, které se týkají čtenářské pregramotnosti?



V. Otázky týkající se pomůcek využívaných při výuce čtenářské pregramotnosti?

Jaké pomůcky při výuce čtenářské pregramotnosti nejvíce využíváte?

Máte ve třídě knihovnu? Mají k ní děti přístup?

Jak máte třídu uzpůsobenou? (Pouze lavice? Odpočinkové zóny? Koutek na čtení?)

Změnila byste něco, co se týká čtenářské pregramotnosti, ve Vaší třídě? Nebo i škole? 
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