
1 

 

PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1: Dotazník  

Dotazník pro učitelky mateřských škol 

Vážené paní učitelky, 

máte v rukou dotazník, který si klade za cíl zjištění vztahů mezi děti v mateřské škole. 

Výsledky ankety budou jedním z podkladů pro vypracování bakalářské práce. Anketa je 

anonymní, vaše mateřská škola nebude v práci uváděna a její výsledky budou použity 

výhradně pro vypracování bakalářské práce. 

Děkuji. 

Radka Němcová 

1.  Průměrný věk dětí ve vaší třídě: ……………… 

2. Přicházejí děti každý den s radostným očekáváním? (Zda se z vašeho 

pohledu těší do mateřské školy- dále jen MŠ). 

a) ano 

b) spíše ano 

c) někdy 

d) spíše ne- v jaké situaci?: ………. 

e) ne 

3. Proč se podle vašeho názoru děti (ne)těší do MŠ? 

a) těší- důvod ………. 

b) netěší- důvod ………. 

4. Těší se děti do MŠ na kamarády? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) někdy 

d) spíše ne 

e) ne 

 



2 

 

5. Kamarádí se děti i s více vrstevníky než s jedním? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) někdy 

d) spíše ne 

e) ne 

6. Našly tu děti „nové“ kamarády? 

a) ano 

b) ne 

7. Myslíte si, že se děti z MŠ vídají i mimo toto zařízení? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

8. Jsou podle Vás v MŠ přátelství mezi dětmi: 

a) krátkodobá 

b) spíše krátkodobá 

c) spíše dlouhodobá 

d) dlouhodobá 

9. Myslíte si, že se přátelství mezi dětmi hodně mění? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) někdy 

d) spíše ne 

e) ne 

10. Převažují ve vaší třídě mezi dětmi vztahy: 

a) pozitivní  

b) negativní 
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11. Je ve Vaší třídě nějaké dítě, které má autoritu mezi ostatními? 

a) ano- je to: ………. 

b) ne 

c) nevím 

12. Pokud ano, o jaké pohlaví jde a kolik je mu let? 

a) dívka- ve věku ………. 

b) chlapec- ve věku ………. 

c) mění se to  

13. Je vaší třídě dítě (děti), ke kterým chtějí téměř všechny děti kamarádit? 

a) ano- je to (jsou to): ………. 

b) ne 

c) nevím 

14. Je ve vaší třídě dítě (děti), které se s dětmi nekamarádí? 

a) ano- je to (jsou to): ………. 

b) ne 

c) nevím 

15. Je ve vaší třídě dítě (děti) se kterým se děti nechtějí kamarádit? 

a) ano 

aa) kluk- ve věku ………. 

ab) holčička- ve věku ………. 

ac) více dětí- jméno-věk ………. 

b) ne 

c) nevím 

16. Hrají si děti většinou samy nebo i s druhými dětmi? 

a) většinou samy 

b) s jedním dítětem 

c) s více dětmi 
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17. Těší se děti po celém dnu v MŠ domu? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) někdy 

d) spíše ne 

e) ne 
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Příloha č. 2: Foto (Pedagogický program) 

Foto č. 1 – Můj ostrov- grafické ztvárnění společného ostrova ve skupinách 

  

Foto č. 2 - Koupání v moři- tanec ve dvojicích s obručemi na hudbu 
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Foto č. 3 – Skládání obrázků- hledání ztracených kousků v moři a společného 

sestavení 

 

Foto č. 4 - Cesta obtížemi- překonání překážek různého typu a obtížnosti 

 


