
Přílohy 

Příloha č. 1 
 

Milé kolegyně, milí kolegové, 
 
chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku pro moji závěrečnou práci na téma 
„Funkčnost a kvalita školního vzdělávacího programu mateřské školy ve vazbě na 
evaluační nástroje“. Cílem je zjistit, které metody jsou nejčastěji využívány při 
získávání zpětné vazby o potřebě revidovat školní kurikulum. 
 
Předem děkuji za čas, který dotazníku věnujete. Pokud budete mít zájem o výsledky 
výzkumu, ráda Vám je poskytnu prostřednictvím mého e-mailu  
(romanova.michaela@atlas.cz). 
 
Prosím vyplňujte volbou jedné z níže uvedených možností: 
 

- do prvního sloupce tabulky se zapisuje příslušný počet bodů podle hodnotící 
stupnice od 1 do 5 (případně odpověď N), 

 
Odpověď Nikdy 

nepoužitelné 
Občas 
použitelné 

Často  
použitelné 

Velmi často 
použitelné 

Stále  
použitelné 

Nevím 
(uvedenou 
metodu 
neznám) 

Počet 
bodů 

1 2 3 4 5 N 

 
- do druhého sloupce tabulky zvolte zkratku Vámi vybrané oblasti školního 

vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), můžete volit i více oblastí k dané 
metodě. 

 
Oblast
i ŠVP 
podle 
RVP 
PV1 

Identifikač
ní údaje o 
mateřské 
škole  

Obecná 
charakteristi
ka školy 

Podmínk
y 
vzdělává
ní  

Organiza
ce 
vzděláván
í 

Charakteristi
ka 
vzdělávacího 
programu    

Vzděláva
cí obsah 

Evaluač
ní 
systém 

Zkratk
a 
oblasti 

IU OCH PV OV CHVP VO ES 

 
 
Moc děkuji za ochotu a spolupráci. 
 
S pozdravem 
Mgr. Michaela Kuběnová 

                                                           
1
 Rámcový vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání 



 

 

Ředitelka školy  
A. Uveďte délku působení na pozici ředitelka mateřské školy (Vyplňujte 

ztučněním Vámi zvolené odpovědi.)? 
 

1. Do 3 let 
2. Od 3 do 6 let 
3. Nad 6 let 

 
B. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (Vyplňujte ztučněním Vámi zvolené 

odpovědi.)? 
 

1. Středoškolské 
2. Vyšší odborné 
3. Vysokoškolské 

 
C. Které oblasti školního vzdělávacího programu jste revidovali a jaké metody 

k tomu využili? 
 
 

Metody Počet bodů Zkratka 
oblasti ŠVP 

Analýza vlastní dokumentace školy   
Analýza materiálů o jiných školách   
Anketa pro pedagogy   
Anketa pro provozní zaměstnance   
Anketa pro rodiče   
Anketa pro jiné aktéry   
Benchmarking (kriteriální hodnocení)   
Brainstorming   
Dotazník pro pedagogy   
Dotazník pro provozní zaměstnance   
Dotazník pro rodiče   
Dotazník pro jiné aktéry   
Hospitační činnost   
Mapování mysli (mind mapping)   
Návštěvy jiných škol    
Pozorování provozu    
Projektivní techniky   
Rozhovor s dětmi    
Rozhovor s pedagogy   
Rozhovor s provozními zaměstnanci   
Rozhovor s rodiči   
Rozhovor s jinými aktéry     
Jiné (doplňte) …   

 
 


