
Příloha č. 1 - Vzor dotazníku k realizaci průzkumu

DOTAZNÍK

   Vážené paní učitelky, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího 

dotazníku, jehož záměrem je prozkoumat, jakými formami, metodami a prostředky 

vzdělávací práce jsou děti v MŠ prakticky seznamovány s přírodou ve Vašem okolí. 

   Odpovědi budou využity pouze pro účely zpracování mé diplomové práce, nebudou 

poskytnuty nikomu dalšímu. Předem děkuji za Váš čas a názor.

Bc. Lenka Strašáková
studentka Univerzity Karlovy v Praze
lstrasakova@seznam.cz

Dotazník vyplňujte prosím následovně:
 svou odpověď zaškrtněte křížkem,
 pokud Vám vyhovuje více odpovědí, uveďte křížek u každé z nich,
 u některých odpovědí na připravených řádcích rozveďte Váš názor,

____________________________________________________________________

1. Jakou máte praxi v MŠ? Učíte již:

0-5 let 5-10 let 10-15 let 15 a více let

2. Je pro Vás důležité další vzdělávání, abyste při pobytu dětí venku mohla cíleně 
ovlivnit průběh edukace zaměřené na poznávání přírody?

ANO NE NEVÍM

3. Pokud ano, tak jakou formu dalšího vzdělávání jste v této oblasti absolvovala
v průběhu posledních dvou let?

a) odborné semináře a přednášky 
b) studium na vyšší odborné škola, studium na vysoké škole
c) četba odborné literatury
d) využíváte informací získaných z internetu
e) jiné……………………………………………………………………
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4. Kolik času odhadem trávíte s dětmi při pobytu venku?

NIKDY OBČAS POLOVINU VELMI
ČASTO

STÁLE

V PŘÍRODĚ
NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
VE MĚSTĚ (OBCI)

5. Spolupracujete ve Vašem okolí v rámci edukace v MŠ s nějakými 
přírodovědnými:
 spolky:

a) včelaři
b) myslivci
c) ochránci přírody
d) speleologové
e) jiné

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

....................

 organizacemi:
a) ekocentra- vyjmenujte jaká:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………

 jiné,vypište: 
………………………………………………………………………………
………

6. Zapojujete rodiče do aktivit, které se týkají činností v přírodě, zaměřených na 
poznávání a ochranu?

ANO NE OBČAS

7. Pokud ano, tak na co je spolupráce zaměřena? 
Vypište:
……………………………………………………………………………………
……...

8. Máte ve Vaší MŠ potřebné materiální vybavení v podobě pomůcek pro 
poznávání přírody venku? (lupy, dalekohled, nádobky, apod…)

ANO NE NEVÍM



9. Využíváte pro poznávání přírody experimenty a pokusy?

ANO NE NEVÍM

10. Máte ve Vaší mateřské škole pobyt venku zaměřený na poznávání a ochranu 
přírody zapracován do integrovaných bloků ŠVP, popř. do tematických celků, 
projektů?

ANO NE NEVÍM

11. Pokud ano, tak uveďte na, co jsou zaměřeny? 
Vypište:
……………………………………………………………………………………
…….........................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................

12. Jakým způsobem probíhá ve Vaší mateřské škole evaluace těchto činností? 
Stručně vypište:
……………………………………………………………………………………
…….........................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................

13. Jakým způsobem dále pracujete se získanými závěry z evaluace? 
Stručně vypište:
……………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………

14. Jakým způsobem probíhá ve Vaší mateřské škole spolupráce mezi 
pedagogickým sborem?

a) Spolupráce neprobíhá
b) Spolupracují učitelky na třídě
c) Spolupracuje celý pedagogický sbor
d) Jiný způsob spolupráce a předávání informací

Vypište:……………………………………………………………………
……

Za vyplnění dotazníku Vám děkuji




