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Seznam příloh:
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Příloha č. 1
DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY MATEŘSKÝCH ŠKOL – vzor

Vážené paní učitelky mateřských škol,
Dovolte mi se na vás obrátit v souvislosti s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku. Otázky
v něm zařazené se týkají tématu literární výchovy v předčtenářském období, konkrétně ve
Vašich školách a třídách. Předem Vám děkuji za spolupráci. Výsledky dotazníku budou
použity v praktické části mé diplomové práce.
Děkuji za Vaši ochotu a čas. Dagmar Prchalová
Zakroužkujte prosím vždy jednu z nabízených možností.
Část I
1. Kde je umístěna knihovna s dětskými knihami?
a) přímo v prostorách třídy b) mimo třídu
2. Jsou knihy přístupné dětem kdykoli během dne?
ano – ne
3. Kolik publikací knihovna nabízí?
a) cca 10 ks b) cca 30 ks c) cca 50 ks d) více než 50 ks
4. Jsou mezi knihami zastoupeny všechny žánry dětské literatury? (pohádky, povídky,
říkadla, příběhy pro děti)
ano – ne
5. Disponuje knihovna novými, tj. nedávno publikovanými tituly?
ano – ne
6. Kdo je zodpovědný za doplňování a obnovování knižního fondu?
a) ředitel školy b) vedoucí pedagog c) tým pedagogů
7. Je vybavení knihovny s dětskou literaturou dostačující?
ano – ne
Část II
1. Zahrnuje Školní vzdělávací program Vaší školy blok věnovaný práci s knihou
(předčítání dětem)?
ano – ne
2. Zahrnuje Třídní vzdělávací program Vaší třídy blok věnovaný práci s knihou?
ano – ne
3. Je podle Vašeho názoru důležité, aby se dítě již v předškolním věku seznamovalo
s knihami?
ano – ne – nevím
4. Je podle Vašeho názoru důležité, aby rodiče dětem doma četli?
ano – ne – nevím
5. Na základě vlastní zkušenosti prosím ohodnoťte, zda vedou rodiče děti, které
navštěvují Vaši mateřskou školu, ke čtení, resp. zda jim předčítají.
ano-ne

Část III
1. Čtete dětem ve Vaší třídě pravidelně?
ano - ne
2. Jak často se věnujete s Vaší třídou čtení? (předčítání, seznamování s knihami)
a) denně b) vícekrát týdně c) jednou týdně d) jednou za měsíc e) knihám se
nevěnujeme
3. Dětem čtete hlavně v době
a) při poledním odpočinku b) dopoledne c) odpoledne
4. Využíváte-li některé z níže uvedených možností, zakroužkujte nejčastěji užívanou:
a) poslech - CD s vybranými pohádkami/příběhy b) sledování televize/DVD
c) hry na počítače d) jiné
5. Jaké knihy pro děti nejčastěji využíváte při předčítání?
a) klasické a moderní pohádky b) příběhy na pokračování c) poezie pro děti
6. Navštěvujete se třídou knihovnu?
a) ano, často b) zřídka c) nikdy
7. Vyžadují děti, abyste jim četl/a?
ano, často – málokdy – nikdy
8. Znáte projekt Celé Česko čte dětem?
ano – ne

Příloha č. 2
DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ V PŘEDČTENÁŘSKÉM OBDOBÍ - vzor
Děkujeme za vyplnění následujícího dotazníku. Zakroužkujte prosím vždy jednu z nabízených
možností.
1. Čtete svému dítěti pravidelně?
ano - ne
2. Svému dítěti čtu:
a) denně b) vícekrát týdně c) jednou týdně d) jednou za měsíc e) nečtu
3. Svému dítěti čtu:
a) před spaním b) odpoledne c) v jinou denní dobu
4. Pokud dítěti nečtete, kterou z alternativ nejčastěji využíváte?
a) poslech - CD s vybranými pohádkami/příběhy b) sledování televize/DVD
c) hry na počítače d) jiné
5. Jaké knihy pro děti nejčastěji využíváte?
a) pohádky klasické a moderní b) příběhy na pokračování c) poezie pro děti
6. Má Vaše dítě v pokoji vlastní knihovnu (popř. společnou se sourozenci)?
ano - ne
7. Kupujete dětem knihy?
a) často b) zřídka c) nikdy
8. Doplňujete dětem knihovnu společně s nimi? (tj. vybírá si Vaše dítě do své knihovny
knihy samo?)
9. Jsou mezi knihami zastoupeny všechny žánry dětské literatury? (pohádky, povídky,
říkadla, příběhy pro děti)
ano – ne
10. Kolik dětských knih přibližně má Vaše dítě ve své knihovně?
a) cca 10 knih b) cca 30 knih c) cca 50 knih d) více než 50
11. Navštěvujete společně (městkou) knihovnu?
a) ano, často b) zřídka c) nikdy
12. Je pro Vás důležité, aby se Vaše dítě již v předškolním věku seznamovalo s knihami?
ano – ne - nevím
13. Vyžaduje Vaše dítě, abyste mu četli?
ano – ne
14. Je podle Vašeho názoru důležité, aby pedagogové v mateřských školách dětem četli a
seznamovali je s knihami?
ano – ne – nevím
15. Znáte projekt Celé Česko čte dětem?
ano – ne

