Příloha č.1
Dobrý den vážení rodiče,
jmenuji se Magdalena Heringová a jsem studentkou 5. ročníku kombinovaného studia
Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze studijního oboru Pedagogika –
Pedagogika předškolního věku. Téma diplomové práce je Mateřská škola jako veřejná
služba. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a
údaje použiji pouze ke zpracování mé diplomové práce. Vybrané odpovědi prosím
zakroužkujte, případně se vyjádřete svými slovy dle vlastního uvážení. Děkuji Vám za
spolupráci a vyplnění dotazníku.
1. Je poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou veřejnou službou?
a) ano
b) ne
c) nevím
2. Je povinností státu zajišťovat dětem předškolní vzdělávání (mateřskou školu)?
a) ano
b) ne
c) nevím
3. Je mateřská škola jako veřejná služba financována ze státního rozpočtu?
a) ano
b) ne
c) nevím
4. Je mateřská škola poskytovatelem vzdělávání?
a) ano
b) ne
c) nevím
5. Myslíte si, že nabídka mateřských škol dostatečně pokrývá poptávku?
a) ano
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b) ne
c) nevím
6. Jak byste hodnotili služby poskytované mateřskou školou?
a) velmi dobré
b) dobré
c) částečně dobré
d) částečně špatné
e) špatné
f) velmi špatné
7. Jsou tyto služby součástí předškolního vzdělávání – veřejnou službou podle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání?
a) ano
b) ne
c) nevím
8. Poskytuje mateřská škola dostačující nabídku zájmových aktivit?
a) ano
b) ne (doplňte aktivity, které byste na škole
uvítali)…....................................................
c) nevím

9. Proč Vaše dítě dochází do mateřské školy?
Z hlediska současné situace naší rodiny je pro nás mateřská škola:
a) nenahraditelná
b) mohli bychom bez ní být
c) hledali bychom chůvu
d) matka by nemohla nastoupit do zaměstnání
e) matka by ukončila zaměstnání
f) potřebujeme ji
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g) doplňkovou
h) jiná možnost (např. střídání hlídání rodičů – směny aj.)
…………………………

10. Usnadňuje Vám mateřská škola návrat do zaměstnání po ukončení rodičovské
dovolené?
a) ano
b) ne
c) nevím
11. Jaký počet dětí na třídu je podle Vašeho názoru vyhovující?
a) Do 15 dětí
b) 15 – 20 dětí
c) 20 – 25 dětí
d) 25 a více
12. Jaká výše poplatků za poskytovanou službu mateřskou školou je pro Vás
přijatelná?
a) do 1000,- Kč
b) 1000,- až 2000,- Kč
c) 2000,- až 4000,- Kč
d) 4000,- a více Kč
13. Jste spokojeni s přístupem pedagogických a správních zaměstnanců?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
14. Je mateřská škola zbytečná?
a) Ano
b) Ne
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c) Nevím
15. Pohlaví
a) Žena
b) Muž
16. Věk ………….
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