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Příloha 1: Dotazník pro pedagogy 
 

Vážení pedagogové, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku k bakalářské práci na téma „Komparace pojetí spolupráce rodiny 
a mateřské školy v hlavním vzdělávacím proudu a v programu Začít spolu“. Dotazník zjišťuje spolupráci rodičů s mateřskou 
školou. Odpovědi v dotaznících jsou zcela anonymní. Budu Vám velmi vděčná za jejich vyplnění. 

Děkuji 

Zdenka Pilpachová 

Dotazník pro pedagogy 
 

1. Jak často probíhá komunikace mezi Vámi a jednotlivými rodiči? 

a) každý den 

b) nejméně jednou týdně 

c) nejméně jednou měsíčně 

d) nejméně jednou ročně 

e) vůbec 

2. Jakým druhům komunikace s rodiči dáváte přednost? 

a) písemná (zejména e-mail) 

b) ústní 

c) pouze vyvěšování informací na nástěnkách 

3. Jste spokojeni s komunikací s rodiči? 

a) velmi spokojeni 

b) spokojeni 

c) spíše spokojeni 

d) spíše nespokojeni 

e) nespokojeni 

4. Jaké jsou podle Vás silné/slabé stránky komunikace s rodiči? 

 

 

 

5. Kterých společných akcí pro rodiče a děti pořádaných Vaší MŠ se rodiče nejčastěji účastní? 

a) besídky 

b) dílny nebo společné tvoření 

c) výlety či vycházky 

d) návštěvy divadla, kina apod. 

e) oslavy svátků 

f) jiné, prosím uveďte: 

 

 

6. Kolik společných akcí Vaše MŠ pořádá během školního roku? 

a)  7 a více 

b)  4 – 6 

c)  1 – 3 

d)  žádné 

prosím otočte 
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7. Mají rodiče možnost spolupodílet se na plánování aktivit třídy nebo společných akcí? 

a) ne 

b) ano, uveďte prosím, jak se mohou rodiče spolupodílet a jak často této možnosti využívají: 

 

 

 

8. Jakými způsoby spolupracujete s rodiči? 

a) třídní schůzky 

b) společné akce 

c) akce pro jednotlivé třídy 

d) individuální pohovory 

e) odborné přednášky v MŠ 

f) informace na nástěnkách 

g) webové stránky 

h) rada školy 

i) sdružení rodičů a přátel školy 

j) schránka na nápady 

k) jiné, prosím uveďte: 

 

 

9. Podporují rodiče Vaši MŠ některými z níže uvedených způsobů? 

a) finanční dary 

b) věcné dary (např. hračky, knihy, výtvarné potřeby apod.) 

c) dobrovolná práce (opravy, zahradní práce apod.) 

d) zajištění akcí (exkurze, výlety apod.) 

e) jiné, prosím uveďte:  

 

 

10. Mají rodiče možnost vstupu do třídy? 

a) Nevím 

b) Ne 

c) Ano, uveďte prosím, jak často rodiče tuto možnost využívají: 

 

11. Máte jakékoli nápady nebo podněty na zlepšení spolupráce s rodiči? 
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Příloha 2: Dotazník pro rodiče 
 

Vážení rodiče, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku k bakalářské práci na téma „Komparace pojetí spolupráce rodiny 
a mateřské školy v hlavním vzdělávacím proudu a v programu Začít spolu“. Dotazník zjišťuje spolupráci rodičů s mateřskou 
školou. Odpovědi v dotaznících jsou zcela anonymní. Budu Vám velmi vděčná za jejich vyplnění. 

Děkuji 

Zdenka Pilpachová 

Dotazník pro rodiče 
 

1. Jak často komunikujete s pedagogy MŠ? 

d) každý den 

e) nejméně jednou týdně 

f) nejméně jednou měsíčně 

g) nejméně jednou ročně 

h) vůbec 

2. Jaké druhy komunikace s pedagogy nejčastěji využíváte? 

i) písemná (zejména e-mail) 

j) ústní 

k) pouze sledování nástěnky 

3. Jste spokojeni s komunikací s pedagogy? 

l) velmi spokojeni 

m) spokojeni 

n) spíše spokojeni 

o) spíše nespokojeni 

p) nespokojeni 

4. Jaké jsou podle Vás silné/slabé stránky komunikace s pedagogy? 

 

 

 

5. Kterých společných akcí pro rodiče a děti pořádaných Vaší MŠ se účastníte? 

q) besídky 

r) dílny nebo společné tvoření 

s) výlety či vycházky 

t) návštěvy divadla, kina apod. 

u) oslavy svátků 

v) jiné, prosím uveďte: 

 

6. Kolik společných akcí Vaše MŠ pořádá 

během školního roku? 

a)  7 a více 

b)  4 – 6 

c)  1 – 3 

d)  žádné 

7. Kolika společných akcí v MŠ se během 

školního roku účastníte? 

w) 7 a více 

x) 4 – 6 

y) 1 – 3 

z) žádné 

prosím otočte 
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8. Máte možnost spolupodílet se na plánování aktivit třídy nebo společných akcí? 

aa) ne 

bb) ano, uveďte prosím jak: 

 

 

 

9. Jakými způsoby spolupracujete s MŠ? 

cc) třídní schůzky 

dd) společné akce 

ee) akce pro jednotlivé třídy 

ff) individuální pohovory 

gg) odborné přednášky v MŠ 

hh) informace na nástěnkách 

ii) webové stránky 

jj) rada školy 

kk) sdružení rodičů a přátel školy 

ll) schránka na nápady 

mm) jiné, prosím uveďte: 

 

 

 

10. Podporujete Vaši MŠ některými z níže uvedených způsobů? 

nn) finanční dary 

oo) věcné dary (např. hračky, knihy, výtvarné potřeby apod.) 

pp) dobrovolná práce (opravy, zahradní práce apod.) 

qq) zajištění akcí (exkurze, výlety apod.) 

rr) jiné, prosím uveďte:  

 

 

11. Máte možnost vstupu do třídy? 

ss) Ano 

tt) Ne 

uu) Nevím 

12. Máte jakékoli nápady nebo podněty na zlepšení spolupráce s Vaší MŠ? 
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Příloha 3: Ukázky vyplněných dotazníků 
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