
Příloha č. 1 

Dotazník pro rodiče 

Milí rodiče, 

 vyplněním dotazníku mi pomůžete při tvorbě nových pravidel pro práci s dětmi v jeslích, 

které by měly vycházet z aktuálních potřeb a uplatňovat v praxi nové poznatky v oboru 

dětské psychologie, pediatrie a pedagogiky. Tato pravidla jsou předmětem mé bakalářské 

práce na téma Specifika práce s dětmi do tří let v jeslích Řásnovka 2, Praha 1. Zároveň 

budou v těchto jeslích uvedeny do praxe. Předem děkuji za spolupráci. Hana Splavcová  

 

1. Jaký stupeň vzdělání by měli mít zaměstnanci v přímé péči o děti v jeslích? 

a) Vyučení 

b) Středoškolské všeobecné 

c) Středoškolské odborné 

2. Jaké zaměření vzdělání? 

a) Pedagogické 

b) Zdravotnické 

c) Kombinované 

d) Všeobecné 

e) Jiné, jaké?…………………………………………………………………… 

3. Jaké oblečení personálu Vám připadá vhodné? 

a) Zdravotnické uniformy 

b) Jednotné, ale civilní 

c) Různorodé 

d) Není podstatné 

4. Jaké oblečení preferujete u dětí? 

a) Vlastní 

b) Zapůjčené jeslemi 

5. V případě zapůjčeného oblečení, jste ochotni podílet se finančně na jeho 

pořízení a údržbě? 

a) Pravidelnou měsíční platbou  

b) Jednorázovou platbou při nástupu 

c) Vůbec ne 



 

6. Očekáváte od jeslí: 

a) Hlídání v době, kdy se nemůžete dítěti věnovat sami – pečovatelskou funkci 

b) Vštěpování pravidel chování a rozvoj sebeobsluhy – výchovnou funkci 

c) Komplexní péči o zdravý psychický i fyzický vývoj – výchovně-vzdělávací funkci 

7. Myslíte si, že je pro děti vhodnější: 

a) Individuální přístup (podle momentálních možností a stupně vývoje dítě) 

b)  Forma společných aktivit předem připravených  dle pevně daného plánu           

8. Je nutné připravit dětem v jeslích podnětné prostředí?  

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne  

d) Určitě ne 

9. Myslíte si, že by měly být součástí denního programu dětí v jeslích 

výtvarné, hudební, pohybové a rozumové činnosti? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne  

d) Určitě ne 

10. Tyto činnosti by měly být: 

a) Pravidelné, zakotvené v připraveném programu  

b) Nahodilé podle nálady dětí i dospělých 

11. Myslíte, že by rodiče měli mít možnost podílet se na tvorbě takového 

programu? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne  

d) Určitě ne 

12. Myslíte si, že je vhodné umožnit rodičům přístup na oddělení mimo 

plánované akce? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne  

d) Určitě ne 



13.  Naše jesle v současné době navázaly spolupráci s PF UK, myslíte si, že 

může být pro děti tato spolupráce přínosem (poskytnutí zpětné vazby na 

základě exkurze, praxe)? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne  

d) Určitě ne 

14. Myslíte si, že je nutné nastavit dětem řád a jasná pravidla? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne  

d) Určitě ne 

15. Myslíte si, že jsou pro Vás přijatelnější: 

a) Pravidla daná pevně provozním řádem 

b) Doporučení poskytnutá všeobecně (např. při informativní schůzce rodičů) 

c) Doporučení osobní 

d) Kombinace pravidel a doporučení 

16. Jak dlouhé přerušení provozu v letních měsících je podle Vás 

akceptovatelné? 

a) Jeden týden 

b) Dva týdny 

c) Jeden měsíc 

d) Žádné 

17. Jaká je pro vás vhodná provozní doba? 

a) 6.00 – 16.30 

b) 6.30 – 17.00 

c) 7.00 – 17.30  

18. Jaká doba denního pobytu v jeslích je podle Vás pro dítě přijatelná? 

a) Maximálně 4 hodiny 

b) Maximálně 6 hodin 

c) Maximálně 8 hodin 

19. Prostor pro Vaše vyjádření, připomínky, podněty, nápady a návrhy 

 

 



Příloha č. 2 

Grafické znázornění odpovědí z dotazníku 

 
 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

otázka č. 18

otázka č. 17

otázka č. 16

otázka č. 15

otázka č. 14

otázka č. 13

otázka č. 12

otázka č. 11

otázka č. 10

otázka č. 9

otázka č. 8

otázka č. 7

otázka č. 6

otázka č. 5

otázka č. 4

otázka č. 3

otázka č. 2

otázka č. 1

d)

c)

b)

a)



Příloha č. 3  

Fotodokumentace věcného vybavení jeslí Řásnovka 

 

                       1. Oddělení, ložnice dětí - dětské postýlky 

 

1. oddělení - průhled z ložnice do herny 



 

 

 1. oddělení, herna - nádoby s hračkami 

 

1. oddělení, herna - molitanová stavebnice 



 

1. oddělení, herna - možnost odpočinku 

 

1. oddělení, jídelna (obdobná na obou odděleních, různá výška nábytku) 



 

1. oddělení, hygienické zázemí - přihrádky na pleny a věšáky  

 

1. oddělení, hygienické zázemí - přebalovací pult a vanička 



 

1. a 2. oddělení, hygienické zázemí - umyvadla odpovídající vzrůstu dětí 

 

1. a 2. oddělení, hygienické zázemí - WC se schůdkem přizpůsobené vzrůstu dětí 



 

1. oddělení, hygienické zázemí - přihrádky na ručníky 

 

1. oddělení, šatna dětí – botník, informační nástěnka 



 

1. oddělení, šatna dětí – skříňky 

 

1. oddělení, šatna dětí – přebalovací pult 



 

 

2. oddělení, ložnice dětí – po složení lehátek druhá herna, tělocvična 

 

2. oddělení, ložnice - složená lehátka 



 

2. oddělení, herna - pracovní stolky  

 

 2. oddělení, hygienické zázemí (s kalíšky na zubní kartáčky) 



 

 2. oddělení, hygienické zázemí - sprchový kout 

 

 2. oddělení, šatna dětí 



 

 

Vstupní hala – hrací koutek 

 

Vstupní hala – hrací koutek 



 

Výzdoba jeslí - dřevěné plastiky 

 

Zahrada - pružinové  houpadlo, klouzačka 



 

Zahrada - terénní nerovnosti 

 

Zahrada - chodník (např. pro jízdu na odstrkovadlech) 



 

Zahrada - tabule na kreslení 

 

Zahrada - pružinové houpadlo pro dva 



 

Zahrada - Neobvyklé pískoviště pro hru vestoje 

 

Zahrada - Domeček 



 

Zahrada - domek s hygienickým a technickým zázemím  

 

Technické zázemí - kuchyň 

 



 

Technické zázemí - pračky a sušička 

 

Technické zázemí - mandlování a žehlení 

 


