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Příloha č. 9- Dotazník A 

Vážení rodiče,  

     dostává  se Vám do ruky dotazník, který je anonymní ,a je součástí mé diplomové práce. Prosím 

Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže ke zpracování diplomové práce.  

 Vyberte pouze jednu z nabízených možností. 

                                                                                                       Děkuji Vám za spolupráci 

                                                                                                   Jana Šebestová – učitelka MŠ Růženka a      

                                                        studentka 5. ročníku Předškolní pedagogiky Univerzity Karlovy v Praze 

 

1) Do mateřské školy přihlašuji své dítě? 

 

a) poprvé                         b) docházel již sourozenec 

 

2) Mateřskou školu jsme vybírali: 

 

a) dle programu           b) dle dostupnosti z domova         c) náhodou 

 

3) Pro výběr mateřské školy byla rozhodující velikost MŠ?  

 
a) ano                             b) ne 

 

4) Ovlivňovalo Vás při výběru MŠ věkové složení pedagogického sboru? 

               a)  ano                              b) ne 

 

       5)  Informace o mateřské škole jsem získal/a? 

            a) z internetu                     b) osobní návštěvou v MŠ              c) z jiných zdrojů 

 

      6) Program a aktivity mateřské školy byly pro Vás prioritou? 

           a) ano                                     b) 

 

                                               !!!!!! Děkuji za Vaši spolupráci!!!!!!! 



Příloha č. 10 – Dotazník B 

 

Vážení rodiče, 

dostává se Vám do ruky dotazník, který je anonymní ,a je součástí mé diplomové práce. 

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže ke zpracování diplomové práce. 

 

Děkuji Vám za spolupráci 

Jana Šebestová – učitelka MŠ Růženka a 

studentka 5. ročníku Předškolní pedagogiky 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

1) Považujete mateřské školy za vzdělávací instituce, nebo se Vám jeví jako místo pro hry a 

komunikaci mezi dětmi? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2) Co očekáváte od vzdělávání v mateřských školách? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3) Ve které oblasti vzdělávání jste zaznamenali největší pokrok dítěte po vstupu do mateřské 

školy? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4) Splnil vzdělávací program mateřské školy Vaše očekávání? 

ANO – v čem NE – proč ne 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Příloha č. 11- Dotazník C 

Vážené paní učitelky,kolegyně,  

   dostává se Vám do ruky dotazník, který je anonymní, a je součástí mé diplomové práce. 

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže ke zpracování diplomové práce.  

                                                                               Děkuji Vám za spolupráci 

                                                                           Jana Šebestová – učitelka MŠ Růženka a     

                                   studentka 5- ročníku Předškolní pedagogiky Univerzity Karlovy v Praze 

 

1) Ve funkci učitelky působíte? 

a) méně jak 5 let                       b) více jak 5 let                           c) více jak 10 let  

 

 

2) Co si představujete pod pojmem „Image“ mateřské školy? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

3) Jaké prostředky využíváte pro vytváření „ Image“ v mateřské škole? 

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

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

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

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

 

 

 



Příloha č. 12 – Dotazník D 

Dotazník pro rodiče: 

1) Co se Vám na naší mateřské škole líbí? 

2) Co se Vám na naší mateřské škole nelíbí? 

3) Co byste chtěli změnit? 

4) Co Vám chybí v naší mateřské škole?  

5) Jste spokojeni se způsobem péče o své dítě? 

6) Jste spokojeni s výchovným a vzdělávacím působením učitelek? 

7) Jste spokojeni s jídelníčkem? 

Jste spok 


