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PŘÍLOHA č. 3 – VZOR DOTAZNÍKU 

DOTAZNÍK 
 

Vážená paní ředitelko, vážená paní učitelko. 
 

Jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prosím Vás o vyplnění 
dotazníku, který je součástí mé diplomové práce „Možnosti využití terapií u dětí 
s kombinovanými vadami.“ 
Dotazník je anonymní a bude využit pouze pro odborné účely. 
 

Předem děkuji za Váš čas a odpovědi, 
                                                              s pozdravem Lucie Vorlová 
 
Pokyny pro vyplnění dotazníku: 
 

Doplňte nebo označte jednu, případně i více odpovědí. 
 
1. Typ mateřské školy: a) speciální mateřská škola 
                                        b) mateřská škola se speciální třídou /speciálními třídami 
 
2. Jaký typ kombinované vady se u dětí ve Vašem zařízení vyskytuje nejčastěji? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
3. Je kapacita speciálních tříd naplněna? 

a) ANO 
b) ANO, zájem převyšuje kapacitu 
c) NE 
 

4. Jsou terapie zahrnuty ve Školním vzdělávacím programu? 
a) ANO 
b) NE 
 

5. Jaké terapie Vaše mateřská škola nabízí: 
a) muzikoterapie 
b) arteterapie 
c) ergoterapie 
d) snoezelen 
e) hipoterapie 
f) canisterapie 
g) jiné aktivity a formy podpory:………………………………………... 
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6. Označte nebo napište, kde terapie probíhají. 
 
 ve speciální místnosti v běžné třídě jinde 

muzikoterapie    
arteterapie    
ergoterapie    
snoezelen    

hipoterapie    
canisterapie    

 
 
7. Označte, kým jsou terapie vedeny. 
 
 vyškoleným 

terapeutem 
speciálním 
pedagogem 

pedagogem externím 
terapeutem 

muzikoterapie     
arteterapie     
ergoterapie     
snoezelen     

hipoterapie     
canisterapie     

 
 
8. Terapie je do programu MŠ řazena: 
 
 pravidelně 

1x týdně 
pravidelně 
několikrát 

týdně 

pravidelně 
1x měsíčně 

nepravidelně 

muzikoterapie     
arteterapie     
ergoterapie     
snoezelen     

hipoterapie     
canisterapie     

 
 
9. Terapie probíhá formou: 
 
 individuální skupinovou 

muzikoterapie   
arteterapie   
ergoterapie   
snoezelen   

hipoterapie   
canisterapie   
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10. Preferujete nějakou terapii u určité kombinace vad a proč? 
 
……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
11. Jsou děti, kterým některá z terapií nedělá dobře? 

Uveďte, která je to terapie a jaká kombinace vad. Z jakých důvodů? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………...…………………………………
……………………….……………………………………….…..………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
12. Jsou nějaké terapie, které byste rádi provozovali a z jakých důvodů doposud 

v MŠ nejsou? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………..
………………..…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 


