
6. Co by mel stát ci konkrétne Vaše obec udelat pro zlepšení situace v predškolním
vzdelávání?
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Predem dekuji za spolupráci

4. V cem spatrujete hlavní výhodu tohoto predškolního zarízení?
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ANKETA ( anonymní)

2. V kolika letech a mesících zacalo navštevovat Vaše díte toto predškolní zarízení?
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5. V cem spatrujete úskalí, nevýhody ci problém tohoto predškolního zarízení?

Anketní otázky

1. Proc jste se rozhodli, aby Vaše díte navštevovalo toto predškolní zarízení?

JJ/7rv Hl -UEt/b1LI J>o Jl1):J170--- &ot.k7' Il ht/r./'éú7
.J)O ?A..4~

Lenka Sosnovcová
Tel: 777 727 334

3. Jak casto dochází Vaše díte do tohoto zarízení (na jaký typ docházky je prihlášeno)?
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Formulár anketních otázek pro rodice

Prosím o vyplnení anketních otázek a dorucení ucitelce, nebo vhození v šatne do
schránky/obálky k tomu urcené. Anketu je možno též zaslat emailem na adresu:
lenkasos@ seznam. cz

Vážení rodice, jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a tato anketa je
soucástí mé diplomové práce na téma: " Možnosti a úskalí nove vznikajících institucí ci
soukromých aktivit v predškolním vzdelávání."
Informace takto získané budou použity pouze ke studijním ( výzkumným) úcelum.



Formulár anketních otázek pro rodice

ANKETA ( anonymní)

Vážení rodice, jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a tato anketaje
soucástí mé diplomové práce na téma: " Možnosti a úskalí nove vznikajících institucí ci
soukromých aktivit v predškolním vzdelávání."
Informace takto získané budou použity pouze ke studijním ( výzkumným) úcelum.

Prosím o vyplnení anketních otázek a dorucení ucitelce, nebo vhození v šatne do
schránky/obálky k tomu urcené. Anketu je možno též zaslat emailem na adresu:
lenkasos@ seznam. cz

Predem dekuji za spolupráci
Lenka Sosnovcová
Tel: 777 727 334

Anketni otázky

2. V kolika letech a mesících zacalo navštevovat Vaše díte toto predškolní zarízení?

S. V cem spatrujete úskalí, nevýhody ci problém tohoto predškolního zarízení?
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4. V cem spatrujete hlavní výhodu tohoto predškolního zarízení?/
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3. Jak casto dochází Vaše díte do tohoto zarízení ( na jaký typ docházky je prihlášeno)?
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Formulár anketníc~ otázek pro rodice

ANKETA ( anonymní)

V ážení rodice, jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a tato anketa je
soucástí mé diplomové práce na téma: " Možnosti a úskalí nove vznikajících institucí ci
soukromých aktivit v predškolním vzdelávání."
Informace takto získané budou použity pouze ke studijním ( výzkumným) úcelum.

Prosím o vyplnení anketních otázek a dorucení ucitelce, nebo vhození v šatne do
schránky/obálky k tomu urcené. Anketu je možno též zaslat emailem na adresu:
lenkasos@ seznam. cz

Predem dekuji za spolupráci
Lenka Sosnovcová
Tel: 777 727 334

Anketní otázky

1. Proc jste se rozhodli, aby Vaše díte navštevovalo toto predškolní zarízení?
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2. V kolika letech a mesících zacalo navštevovat Vaše díte toto predškolní zarízení?
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3. Jak casto dochází Vaše díte do tohoto zarízení ( na jaký typ docházky je prihlášeno)?
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4. V cem spatrujete hlavní výhodu tohoto predškolního zarízení?
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5. V cem spatrujete úskalí, nevýhody ci problém tohoto predškolního zarízení?

6. Co by mel stát ci konkrétne Vaše obec udelat pro zlepšení situace v predškolním
vzdelávání?


