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Příloha č. 1 – Možnosti získání odborné kvalifikace pro učitele mateřských škol 

 

„(1) Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy,  

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní 

školy nebo vychovatelství nebo pedagogiku volného času nebo studijního oboru 

pedagogika a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 

školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,  

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů 

mateřské školy,  

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a 

vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,  

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů 

mateřské školy,  

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním 

jednotlivé zkoušky8), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části 

maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku, nebo  

g) vzděláním podle odstavce 2 písm. a) nebo b).  

(2) Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo 

škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou 

kvalifikaci  

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v 

oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku,  

http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari#fn1
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari#fn1
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari#fn8


 

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na speciální pedagogiku, 

nebo  

c) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy podle odstavce 1 a vysokoškolským 

vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v 

oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v 

programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 

speciální pedagogiku“ (Zákon č. 563/2004) 



 

Příloha č. 2 – Využití služeb péče a vzdělávání pro děti do 3 let 

 

Země Procenta dětí do 3 let 

Dánsko 83 

Švédsko 66 

Norsko 61 

Slovinsko 39 

Finsko 36 

Belgie 34 

Nizozemí 29 

Spojené království 26 

Portugalsko 25 

Francie 25 

Itálie 19 

Litva 19 

Španělsko 18 

Rakousko 11 

Maďarsko 9 

Německo 9 

Polsko 2 

Česká republika 1 

 

 



 

Příloha č. 3 – Dotazník pro rodiče 

Vážená paní, vážený pane. 

Jsem studentka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy. 

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní a jehož výsledky budou 

podkladem pro mou bakalářskou práci s tématem Názory pedagogické a rodičovské 

veřejnosti na povolání učitele mateřské školy v souvislosti s péčí o děti mladší 3 let. Děkuji 

za pomoc. 

 

S pozdravem Michaela Holá. 

 

U všech otázek zaškrtněte pouze jednu z nabízených variant odpovědí, pouze v případě 

otázky 7. je možnost zaškrtnout více možností.  

  

Váš věk se pohybuje v kategorii od: 

a) 19 – 29 

b) 30 – 39 

c) 40 – 49 

d) 50 a více 

 

1) Jaké je vaše dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) střední 

c) vyšší odborné 

d) vysokoškolské – bakalářské 

e) vysokoškolské – magisterské 

f) vysokoškolské – inženýrské 

g) vysokoškolské – doktorské 

 

2) Váš rodinný stav 

a) vdaná/ženatý 

b) svobodná/ý 

c) rozvedená/ý 

d) vdova/vdovec 

 

3) jste spokojení s prací učitelek na této mateřské škole? 

a) Ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 



 

4) Informace ze strany mateřské školy se dozvídám od: 

a) učitelky 

b) z tabule – nástěnky 

c) dítěte 

d) internetu 

e) ze třídních schůzek 

f) od jiných rodičů 

g) od ředitelky 

 

5) Nabízí tato mateřská škola dostatečné množství aktivit? 

a) ano 

b) ne 

 

6) Jaká byla Vaše kritéria při výběru zařízení pro vaše dítě/děti? (možnost označit 

více odpovědí) 

a) kvalifikovanost personálu 

b) přijetí dítěte 

c) vzdělávací program 

d) finanční požadavky 

e) vzdálenost od místa bydliště 

f) doporučení známých 

g) provozní doba 

h) umístění zařízení 

i) vlastní zkušenost 

j) nadstandardní péče o dítě 

 

7) Jaký byl věk Vašeho dítěte/dětí při vstupu do mateřské školy? ……………….. 

 

8)  Jaká byla délka Vaší rodičovské dovolené? 

a) dvouletá 

b) tříletá 

c) čtyřletá 

d) jiná 

 

Pokud jste v předešlé otázce odpověděli odpovědí a) dvouletá, odpovězte na 

otázku: 

9)  Jaké jsou důvody kratší Vaší rodičovské dovolené? 

a) udržení si pracovní pozice 

b) budování kariéry 

c) finanční hledisko 

d) osobní zkušenost s dřívějším zařazením do zařízení než ve 3 letech 

 

 



 

10)  Navštěvovali jste někdy Vy osobně jesle? 

a) ano 

b) ne 

 

11) Navštěvovalo někdy Vaše dítě jesle, či jiné zařízení pro děti mladší 3 let? 

a) ano a jaké ……………………………………………………………………… 

b) ne 

 

12) Jaký je V8š názor na umisťování dětí 2 – 3 letých v jeslích či dalších 

zařízeních? Jsou jesle vhodným zařízením pro děti dvouleté? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13) Souhlasíte, aby se do mateřské školy přijímaly děti 2 – 3leté? 

a) ano  

b) ne 

 

14)  Hledali jste někdy informace možností péče o děti 2 – 3 leté? 

a) Pokud ano, kde ………………………………………………………………… 

b) ne 

 

15)  Současná nabídka institucí pečující o děti od 2 – 3 let, je podle Vás? 

a) dostačující 

b) nedostačující 

c) nevím, nedokážu posoudit 

 

16)  Jakou kvalifikaci považujete za potřebnou v péči o děti 2 – 3 leté? 

a) pedagogické 

b) zdravotnické 

c) pedagogické a zdravotnické 

d) jiné 

 

17)  Do jakého resortu by podle Vás měla být zařazena péče o děti mladší 2 – 3 

leté? 

a) zdravotnictví 

b) sociální péče 

c) školství 

d) jiné…………………. 

 

 

 

 



 

18)  Podle Vašeho názoru je vhodné zařadit děti 0 – 2 leté do: 

a) mateřská škola – jeslová třída 

b) mateřská škola – věkově stejnorodá skupina 

c) jesle 

d) mateřská škola – věkově smíšená třída, skupina 

e) mikroškolka 

f) mikrojesle 

g) firemní jesle 

h) dětská skupina 

i) profesionální chůva 

j) rodina 

k) jiné 

 

19)  Podle Vašeho názoru je vhodné zařadit děti 2 - 3 leté do: 

a) mateřská škola – jeslová třída 

b) mateřská škola – věkově stejnorodá skupina 

c) jesle 

d) mateřská škola – věkově smíšená třída, skupina 

e) mikroškolka 

f) mikrojesle 

g) firemní jesle 

h) dětská skupina 

i) profesionální chůva 

j) rodina 

k) jiné 

 

20)  Podle Vašeho názoru je vhodné zařadit děti 3 - 6 leté do: 

a) mateřská škola – jeslová třída 

b) mateřská škola – věkově stejnorodá skupina 

c) jesle 

d) MŠ – věkově smíšená třída, skupina  

e) mikroškolka 

f) mikrojesle 

g) firemní jesle 

h) rodina 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku a v případě dalších Vašich otázek přidávám svou emailovou 

adresu - hola.mich@seznam.cz 



 

Příloha č. 4 - Dotazník pro učitelky mateřských škol  

Vážená paní, vážený pane. 

Jsem studentka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy. 

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní a jehož výsledky budou 

podkladem pro mou bakalářskou práci s tématem Názory pedagogické a rodičovské 

veřejnosti na povolání učitele mateřské školy v souvislosti s péčí o děti mladší 3 let. Děkuji 

za pomoc. 

 

S pozdravem Michaela Holá. 

 

U všech otázek zaškrtněte pouze jednu z nabízených variant odpovědí. 

1) Váš věk se pohybuje v kategorii od: 

a) 19 – 29 

b) 30 – 39 

c) 40 – 49 

d) 50 a více 

 

2) Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

a) střední 

b) vyšší odborné 

c) vysokoškolské – bakalářské 

d) vysokoškolské – magisterské 

 

3) Souhlasíte s tím, aby mateřskou školu navštěvovaly děti 2 – 3 let? 

a) ano 

b) ne 

 

4) Domníváte se, na základě vlastní zkušenosti, že současný režim v mateřské 

škole odpovídá i dětem mladším tří let (2 – 3 roky)? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nemám zkušenost 

 

5) Domníváte se, že pro děti ve věku 2 – 3 let je vhodné uspořádání třídy: 

a) homogenní 

b) heterogenní 

c) je to jedno 

d) nevím 

 



 

6) Na základě vlastní zkušenosti vnímáte z hlediska současného vybavení 

mateřské školy zařazení dětí od 2 – 3 let za: 

a) vhodné 

b) nevhodné 

c) nevím 

 

7) Je podle Vašeho názoru snížení věkové hranice pro vstup do mateřské školy 

nejlepší variantou vyřešení nedostačující institucionální péče o děti ve věku od 

2 – 3 let? 

a) pokud ano, zdůvodněte 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b) pokud ne, zdůvodněte 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8) Vyžadoval by podle Vašeho názoru nástup dětí od 2 – 3 let do mateřské školy 

změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání? 

a) ano 

b) ne 

 

9) Vyberte důvod, proč byste doporučil/a docházku 2 – 3letého dítěte do 

mateřské školy? 

a) ekonomické důvody 

b) kariérní důvod 

c) umožnit kontakt s vrstevníky 

d) odborné kvalifikované práce 

e) větší možnost pobytu venku 

f) pestrý učební a herní seznam 

g) péče o mladší děti 

h) nedal/a bych dítě mladší 3 let do MŠ 

i) jiné 

 

10) Proč byste nedoporučil/a docházku 2 – 3letého dítěte do mateřské školy? 

a) nedůvěra k cizí osobě 

b) dítě mladší 3 let má být v rodině 

c) upřednostňuji jiné formy péče 

d) jiné 

 

 

 

 



 

Pokuste se doplnit větu: 

 

Respektování individuálních a vývojových potřeb 2 letých dětí zajistí nejlépe …………….  

 

Pokud bych měl/a mít ve třídě děti 2 – 3 leté, ve třídě by mohlo být maximálně …… dětí.  

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku a v případě dalších Vašich otázek přidávám svou emailovou 

adresu - hola.mich@seznam.cz 

 

 

 


