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Příloha č. 3: Kritéria pro pozorování 

Kognitivní oblast: 

Schopnost soustředit se (pozornost)  

Porozumění otázce, úkolu  

Úroveň výslovnosti (vady řeči)  

Správnost gramatiky a syntaxu  

Správný úchop tužky (důraz učitele)  

Zvládání grafomotoriky (problémy, důkladnost, 

četnost) 

 

Kresba (v hodině, ve volném času)  

 

Sociální oblast: 

Reakce a přijímání nové osoby  

Atmosféra vztahů o přestávce  

Vztah k učitelce  

Bývá ve třídě neklid a převažují pozitivní nebo 

negativní vztahy? 

 

Spolupráce při úkolech (společných, 

samostatných) 

 

Rozmanitost rolí dětí ve třídě (samotář, vedoucí 

skupiny, přihlížející) 

 

Možnost rozhodování o chodu třídy  

 

 

 



Hra: 

Možnost volné hry  

Prostor pro volnou hru  

Kdo hru iniciuje? (Děti, učitel-organizace)  

Hračky (využívané, rozmanitost, vyváženost)  

Skupiny při hře (velikost, složení, role)  

 

Organizace časového rozvrhu: 

Rozdělení dne na hodiny a přestávky  

Druh hodin/bloků  

Zastoupení výchovy (TV, VV, HV, DV)  

Mimoškolní aktivity (výlety, divadelní 

představení, besídky, výstupy) 

 

Program dětí po škole (družina, klub, kroužky)  

Prostor pro samostatnost dětí  

Zaměření spíše na MŠ nebo ZŠ  

Projekty (jsou, na podnět dětí, učitele)  

 

Uspořádání prostoru ve třídě: 

Třída (lavice, herní část, katedra)  

Umývárna a WC  

Šatna (cvičební úbor)  

Kabinet pomůcek  

Prostor pro pomůcky dětí  

Tabule  



Dětská knihovna  

Elektronika  

Hudební nástroje  

Nutné vybavení dětí  

Nástěnky, šanony, práce dětí, informace pro 

rodiče 

 

Další prostory (tělocvična)  

 

Učitel: 

Podání úkolu/zadání-srozumitelnost, ujišťování 

o srozumitelnosti 

 

Spolupráce s učitelkami MŠ a 1. třídy ZŠ  

Práce s písmeny a čísly  

Čtenářská pregramotnost (práce s knihou)  

Matematická pregramotnost  

Environmentální výchova  

Užitá tvorba, práce s netradičním materiálem  

 

  



Příloha č. 4: Rozhovory 

a) Rozhovor pro učitelky přípravných tříd 

1) Jaký byl důvod, proč jste šla učit do přípravné třídy? 

2) Jak dlouho už pracujete ve školství? 

3) Jaké máte vzdělání?  

4) Spolupracujete s mateřskými školami a s prvními ročníky ZŠ ve vašem okolí? 

5) Jaká je zpětná vazba o dětech z PT? „Dotáhly“ vývoj nebo patří k dětem, které lépe 

zvládají 1. třídu? 

6) Jak byste popsala školní zralost a připravenost u dnešních dětí? 

7) Máte zkušenost, že se důvody, proč jdou děti do PT opakují?  

8) Pracovala jste již s asistentem? Jaká je vaše zkušenost? 

9) Co si myslíte o tom, že je u nás v České republice velký počet dětí s OŠD oproti 

zahraničí? Je to dobře? 

10) Poskytujete informace o dětech učitelkám prvních tříd po odchodu z PT? 

11) Uvítala byste poskytování informací o dítěti z MŠ? 

 

b) Rozhovor pro učitelky mateřských škol 

1) Vzpomenete si na důvod, proč jste chtěla být učitelkou v mateřské škole? 

2) Jak dlouho už pracujete ve školství? 

3) Jaké máte vzdělání? Uvažovala jste někdy o dalším doplnění? 

4) Máte povědomí o přípravných třídách v okolí vaší MŠ? Navštívila jste přípravnou 

třídu? 

5) Spolupracujete s nimi? Případně jak? 

6) Víte, jakým vzdělávacím plánem se přípravná třída řídí? 

7) Kolik je podle vás maximální počet dětí v přípravné třídě? 

8) Považujete přípravnou třídu za dobrou možnost pro děti s OŠD? 

9) Máte zpětnou vazbu o dětech, které jdou do přípravné třídy nebo do první třídy ZŠ? 

Jaké jsou ohlasy? 

10) Jak byste popsala školní zralost a připravenost u dnešních dětí? 

11) Co si myslíte o tom, že je u nás v České republice velký počet dětí s OŠD oproti 

zahraničí? Je to dobře? 

12) Jak postupujete a jaké dokumenty vyplňujete pro dítě, které má dostat OŠD? 

13) Spolupracujete s učitelkami budoucích 1. tříd? Poskytujete informace o dítěti? 

c) Rozhovor pro učitelky 1. stupně základních škol 



1) Vzpomenete si na důvod, proč jste chtěla být učitelkou? 

2) Jak dlouho už pracujete ve školství? 

3) Jaké máte vzdělání?  

4) Jste si vědoma výskytu přípravných tříd v okolí vaší základní školy 

5) Spolupracujete s přípravnými třídami? Případně jak? 

6) Víte, jakým vzdělávacím plánem se přípravná třída řídí? 

7) Kolik je podle vás maximální počet dětí v přípravné třídě? 

8) Považujete přípravnou třídu za dobrou možnost pro děti s OŠD (Odkladem školní 

docházky)? 

9) Jak byste popsala školní zralost u dnešních dětí? 

10) Co si myslíte o tom, že je u nás v České republice velký počet dětí s OŠD oproti 

zahraničí? 

11) Uvítala byste poskytování informace o dítěti z MŠ nebo z přípravné třídy? 

12) Máte dojem, že jsou děti z přípravné třídy lépe připraveny? Nebo „pouze“ dotáhly 

vývoj a jsou na stejné úrovni jako děti z MŠ? 

  



Příloha č. 5: Dotazník 

 

1) Jaké je vaše pohlaví? 

2) Jaký je váš věk? 

3) Co děláte v současné době a jaký je Váš status? 

4) Jakou vysokou školu studujete, váš obor a fakulta? 

5) Pro koho je podle Vašeho názoru určena přípravná třída? 

6) Myslíte si, že se liší vzdělávání dětí v přípravné třídě od vzdělávání v mateřské škole 

a jak? 

7) Jaký je podle Vás maximální počet žáků v přípravné třídě? 

8) Jaké vzdělání musí mít učitel/učitelka v přípravné třídě? 

9) Domníváte se, že je vhodnější, aby děti s odkladem školní docházky chodily  

do mateřské školy nebo do přípravné třídy? 

10)  Měla by mít podle Vás každá základní škola při sobě přípravnou třídu? 

11)  Myslíte si, že by děti měly mít možnost chodit do přípravné třídy plnit povinný rok 

v předškolním vzdělávání, pokud nechodily do žádné instituce? 

12)  Myslíte si, že by děti v přípravné třídě měly mít časový prostor pro volnou hru? 

13)  Je podle Vás vhodné, aby děti z přípravné třídy chodily na odpoledne  

do školní družiny mezi děti z prvního stupně základní školy? 

 


