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P�ÍLOHY  
  
  

1. LEGISLATIVA 

Právní p�edpisy, dokumenty, sm�rnice za�ízení 

Zákon �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším, vyšším odborném 

a jiném vzd�lávání v platném zn�ní (školský zákon) 

Zákon �. 562/2004 Sb., kterým se m�ní n�které zákony v souvislosti s p�ijetím 

školského zákona 

Zákon �. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských za�ízeních a o preventivn� výchovné pé�i ve školských za�ízeních (v platném 

zn�ní) 

Zákon �. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (v platném zn�ní) 

Vyhláška MŠMT �R �.48/2005 Sb., o základním vzd�lávání a n�kterých náležitostech 

pln�ní povinné školní docházky (v platném zn�ní) 

Vyhláška MŠMT �R �. 73/2005 Sb., o vzd�lávání d�tí, žák� a student� se speciálními 

vzd�lávacími pot�ebami a d�tí, žák� a student� mimo�ádn� nadaných (v platném zn�ní) 

Vyhláška MŠMT �R �. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy ve školských za�ízení (v platném zn�ní) 

Vyhláška MŠMT �R �. 317/2005 Sb., o dalším vzd�lávání pedagogických 

pracovník�, akredita�ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník�

(v platném zn�ní) 

Vyhláška MZd �. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro 

d�ti, ve zn�ní vyhlášky �. 148/2004 Sb. 

Vyhláška MŠMT �. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 

p�ijímacího �ízení ke vzd�lávání ve st�edních školách,ve zn�ní vyhlášky �.422/2006 Sb., 

�.46/2008 Sb. a �.394/2008 Sb. 

Vyhláška MŠMT �. 10/2005 Sb.,o vyšším odborném vzd�lávání,ve zn�ní vyhlášky 

�.470 /2006Sb. 

Vyhláška MŠMT �. 64/2005 Sb., o evidenci úraz� d�tí, žák� a student�. 

Vyhláška MŠMT �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských za�ízeních 
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Vyhláška MŠMT �. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve zn�ní vyhlášky �.107/2008 

Sb. 

Vyhláška MŠMT �. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských za�ízení 

a školní matriky a o p�edávání údaj� z dokumentace škol a školských za�ízení a ze 

školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských za�ízení), ve zn�ní vyhlášek 

�.389/2006 Sb. a �. 226/2007 Sb. 

Vyhláška MZd �. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

za�ízení a provozoven pro výchovu a vzd�lávání d�tí a mladistvých 

Vyhláška MŠMT �. 60/2006 Sb., o postupu p�i zjiš	ování psychické zp�sobilosti 

pedagogických pracovník� školských za�ízení pro výkon ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy a školských za�ízení pro preventivn� výchovnou pé�i 

a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávn�ní zjiš	ovat 

psychickou zp�sobilost (vyhláška o psychické zp�sobilosti pedagogických pracovník�). 

Vyhláška �. 263/2007, kterou se stanoví pracovní �ád pro zam�stnance škol a školských 

za�ízení z�ízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. 
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2. DOTAZNÍK 

Mimoškolní zájmové aktivity u d�tí a mládeže v D�tském domov�. 

Jmenuji se Monika K�íženecká, jsem studentkou Karlovy Univerzity pedagogické 

fakulty a v rámci své bakalá�ské práce pod názvem „Mimoškolní volno�asové aktivity 

u d�tí a mládeže v d�tském domov�“ provádím dotazníkové šet�ení. Žádám Vás proto 

o vypln�ní tohoto dotazníku. Zvolenou odpov�
 ozna�te k�ížkem. Dotazník je zcela 

anonymní a získaná data budou využita pouze pro ú�ely mé bakalá�ské práce. 

Jste muž  žena  

Kolik je Vám let? ……………

1. Napiš jedním slovem, co si p�edstavíš pod pojmem volný �as: 

(text)  

2. Volno�asové aktivity a mimoškolní zájmové �innosti provozuješ nej�ast�ji: 

sám s vychovatelem s p�áteli, partnerem

3. Zaškrtni, jakému typu volno�asové aktivity se v�nuješ nej�ast�ji: 

sport kultura  Jiná odpov�
: (procházky v p�írod�, po m�st�
atd.) 

  

4. Jaká je tvoje hlavní omezující okolnost p�i provozování volno�asových aktivit? 

finance nedostupnost volno�asové aktivity v míst� tvého bydlišt� nesouhlas 

rodi�� nebo zákonného zástupce

5. Docházíš pravideln� do kroužku �i jiného za�ízení pro výchovu mimo 
vyu�ování? 

ano ne  ob�as, nepravideln� do jakého: 

6. Kolik hodin denn� trávíš u po�íta�e? 

0-2 3-5 6-8 9 a více
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7. Jaká �innost p�evládá p�i práci s po�íta�em? 

Zvolte maximáln� 3 možnosti.  

hry chatování sociální sít� (facebook aj.) poslech hudby 

sledování film�, seriál� programování p�íprava do školy nakupování 

surfování po internetu práce (brigáda)  Vlastní odpov�
: 

8. Kolik hodin denn� trávíš u televize? 

0-2 3-5 6-8 9 a více

9. Jakému typu sportovní aktivity se v�nuješ nejvíce? 

Zvolte maximáln� 3 možnosti.  

lyžování, snowboarding turistika tanec fotbal hokej plavání 

jízda na kole tenis atletika in-line bruslení volejbal cvi�ení 

formou kurz� (zumba, pilates, bosu, joga aj.) aerobic spinning fitness  

Vlastní odpov�
: 

10. Kolik hodin týdn� strávíš sportovní aktivitou? 

0-2 3-5 6-8 9 a více

11. Jakému typu kulturní aktivity se v�nuješ nejvíce? 

Zvolte maximáln� 3 možnosti.  

kino divadlo poslech hudby �etba koncerty, kluby tvo�ení

Vlastní odpov�
: 

12. Kolik hodin týdn� strávíš kulturními zážitky a mimoškolními zájmovými 

�innostmi? 

0-2 3-5 6-8 9 a více
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13. Navšt�vuješ n�jaké mimoškolní zájmov�-vzd�lávací kurzy? 

ano ne

14. Kdo ti nabídl nebo kde jsi se s nabídkou t�chto kurz� setkal? 

  

D�kuji za spolupráci. 


