
 

PŘÍLOHY 



 II 

 

 Dotazník pro rodiče 

 

Autor: Veronika Kafková, pedagogika,5. ročník, FF UK v Praze 

 

Vážení rodiče, 

ráda bych Vás požádala o spolupráci při výzkumu, na kterém pracuji v rámci své diplomové 

práce. Jde o výzkum zaměřený na odklady školní docházky. 

Cílem mého výzkumu je zmapovat, jaké jsou důvody, které Vás rodiče vedou k rozhodnutí 

požádat či nepožádat o odklad školní docházky pro vaše dítě. 

 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplňování dotazníku je 

zcela anonymní. 

 

Výsledky výzkumu budou prezentovány v rámci mé diplomové práce s názvem Motivy 

rodičů k žádostem o odklad školní docházky.  

 

Děkuji za Váš čas strávený při vyplňování dotazníku. 

 

                                                                                                                                                       

Veronika Kafková 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

1. Vyplňte: 
 

Datum narození 

dítěte:……………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Bydliště (stačí 

lokalita):…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Národnost 

dítěte:……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Pohlaví:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Zdravotní stav (zaškrtněte a v případě odpovědi ANO doplňte):  

 častá nemocnost:   ANO/NE 

 zdravotní oslabení:  ANO 

(jaké)……………………………………………………………………………………

…../ NE 

 závažná onemocnění: ANO 

(jaké)…………………………………………………………………………………….

./ NE 

 

 

2. Kolik máte dětí? 

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



 III 

 

3. Vaše dítě se narodilo jako 
 první 

 druhé 

 třetí 

 čtvrté 

 pokud máte více dětí z různých vztahů, 

specifikujte………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

4. Pokud má dítě starší sourozence, jejich pobyt ve škole probíhá/probíhal: 
 
 

 

 

Úplně 

bezproblémové 

 

Spíše 

bezproblémové 

 

Spíše 

problémové 

 

Velmi 

problémové 

 1.sourozenec      
 2.sourozenec     
3.sourozenec     
4.sourozenec     

 

5. Starší sourozenci odklad ano/ne 
 

  

Odklad 

Ano/ne 

1.sourozenec  
2.sourozenec  
3.sourozenec  
4.sourozenec  

 

6. Dítě žije: 
 

 s oběma rodiči 

 s matkou 

 s otcem 

 s matkou a jejím přítelem 

 s otcem a jeho přítelkyní 

 jiné…………………………………… 

7. Na přímé výchově dítěte se nejvíce podílejí: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 



 IV 

8. Nejvýš dosažené vzdělání rodičů , popřípadě jejich partnerů 

(označte křížkem) 
 
 

vzdělání 

 

nedokončené 

základní 

 

základní 

 

vyučen/á bez 

maturity 

 

vyučen/á s 

maturitou 

 

středoškolské 

s maturitou 

 

vyšší 

odborné 

 

vysoko-

školské 

 matka         
  otec        
partner 

matky 
       

partnerk

a otce 
       

 

 

 

 

1 Věk rodičů (popřípadě jejich partnerů) 
 

     věk 

 

    matka   

     otec  

partner matky  

partnerka otce  

 

 

 

 

 

 

 

10. Zaměstnání rodičů (popřípadě jejich partnerů) 
 

 

  

   

zaměstnání 

    matka   

      otec  

partner matky  

partnerka otce  

 



 V 

 

11. Jaká je vaše představa o studijní dráze vašeho dítěte? 
 základní škola, po ní učební obor 

 základní škola, po ní střední odborná škola s maturitou, dále případně vyšší odborná 

škola nebo vysoká škola 

 základní škola, po ní gymnázium, dále případně vyšší odborná škola nebo vysoká 

škola 

 základní škola, po druhé třídě přestup na jazykovou školu, dále střední odborná škola 

nebo gymnázium, dále popřípadě vyšší odborná škola nebo vysoká škola 

 základní škola, po páté třídě přestup na osmileté gymnázium, dále vyšší odborná škola 

nebo vysoká škola 

 základní škola, po sedmé třídě přestup na gymnázium, dále vyšší odborná škola nebo 

vysoká škola 

 jiné………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

12. Při výběru této školní dráhy vás nejvíce ovlivnili (seřaďte podle 

významu 1- 8) 
 

………  členové rodiny 

………  ostatní rodiče předškoláků 

……...  mateřská škola 

………  media 

………  známí 

………  naučná literatura 

………  pedagogicko-psychologická poradna 

………  jiné……………….. 

 

13. Pokud jste požádali o odklad školní docházky, hlavním důvodem bylo 

(zaškrtněte 3 odůvodnění, nedůležitější podtrhněte) 
 doporučení učitelky v MŠ 

 doporučení logopeda 

 doporučení pedagogicko-psychologické poradny 

 dítě bylo odmítnuto u zápisu 

 zdravotní důvody 

 doporučení známých, kteří mají zkušenosti se svými dětmi 

 zkušenosti s dětmi v rodině 

 vlastní pocit, že rok navíc bude pro dítě ku prospěchu 



 VI 

 

14. Vaše dítě se jeví v kolektivu vrstevníků jako 
 

 vyspělejší ve srovnání s ostatními 

 na stejné úrovni s ostatními 

 spíše nezralé, v některých oblastech nepřipravené pro školu (soc. zdatnost, 

sebeobsluha, vzrůst…)popište: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 velmi nezralé 

 

15. Očekáváte nástup vašeho dítěte do školy 
 

 bez obav 

 s mírnými obavami 

 s velkými obavami 

 

16. Vnímáte, že nástup dítěte do školy bude pro rodinu 
 

 velká zátěž 

 běžná zátěž 

 malá zátěž 

 

17. Současné nároky školy vnímáte ve srovnání s vaší zkušeností jako 
 

 mnohem větší než dříve 

 víceméně stejné 

 menší než byly dříve 

 

18. Věnuje se vaše dítě předškolní přípravě?  ANO/NE 

 

 

19. Pokud ANO, popište, jaký typ předškolní přípravy dítě absolvuje: 

 
…………………………………………………………………………………



 

 


