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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1  

Celé znění dotazníku 

DOTAZNÍK: 

Milé paní učitelky, oslovuji Vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Dotazníkové šetření 

mi pomůže ke zpracování bakalářské práce. Dotazníky jsou anonymní a výsledky budou 

použity pouze ke studijním účelům. Předem moc děkuji za Váš čas a ochotu spolupracovat. 

Věk dětí ve Vaší třídě:…………………………………………………………………………..  

1. Navštěvují děti z vašeho pohledu rády mateřskou školu? (Zkuste vyjádřit 

v procentech, kolik dětí chodí rádo – celá třída je 100%) 

� Spíše ano (……%) 

� Spíše ne (……%) 

2. Mají zde stálé kamarády? 

� Ano 

� Pouze některé děti 

� Ne 

� Nejsem si jistá 

3. Vídají se děti z mateřské školy i mimo školku? Pokud ano, kde to nejčastěji bývá? 

� Děti se nevídají 

� Vídají se na dětských hřištích 

� Vídají se na zájmových kroužcích 

� Navštěvují se doma 

� Nedokážu to posoudit 

4. Zkuste v procentech vyjádřit, kolik dětí vyhledává pro hru skupinu dětí. (100% je celá 

třída) 

� Děti si hrají spíše samostatně (……%) 

� Děti si hrají ve skupinách po 2-3 dětech (……%) 

� Děti si hrají ve skupinách po 4-5 dětech (……%) 

� Děti tvoří pro hru skupiny 6 a více dětí (……%) 

� Nedokážu to posoudit 
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5. Jaké převažují ve vaší třídě vztahy (vyjádřete v procentech)? 

� Převažují spíše pozitivní vztahy (……%) 

� Převažují spíše negativní vztahy (……%) 

6. Nachází se ve vaší třídě dítě, které je vůdcem celé skupiny? 

� Ano, je to chlapec 

� Ano, je to dívka 

� Nenachází 

� Nejsem si jistá 

7. Nachází se ve vaší třídě dítě, které se straní skupině, ostatní děti ho nepřijímají? 

� Ano, je to chlapec 

� Ano, je to dívka 

� Nevím 

8. Jaký je podle Vás důvod nepřijetí do skupiny? 

� Slabší rodinné prostředí 

� Je ve třídě nová/ý 

� Je agresivní 

� Má poruchu chování 

� Má poruchu řeči 

� Dítě se ostatním straní samo 

9. Jaká bývá nejčastější příčina nevhodného chování dětí ve Vaší třídě? 

� Brání se 

� Ochraňují svůj prostor 

� Snaha se zviditelnit 

� Má poruchu řečových schopností 

� Jiný důvod ………………………………………………………………………… 

10. Realizujete ranní kruh? 

� Ano 

� Někdy 

� Ne 
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11. Dovedou děti samostatně řešit drobné rozepře? (vyjádřete v procentech) 

� Ano, dovedou (……%) 

� Ne, rozepře řeší pouze s pomocí učitelky (……%) 

12. Jakými metodami se snažíte spojit dětskou skupinu? (označte pořadí jejich důležitosti 

čísly 1-6, pod číslem 6 označte metodu, které přikládáte největší význam) 

� [...]Důsledným dodržováním pravidel chování 

� [...]Rozhovory o vhodném či nevhodném chování 

� [...]Využíváním skupinových aktivit, při kterých je nutná spolupráce dětí 

� [...]Vedením ke vzájemné pomoci 

� [...]Zapojuji ranní kruh 

� [...]Oceňováním vhodného chování 

13. Mají děti ve Vaší třídě vytvořená pravidla společného soužití? (zaškrtněte pouze to, co 

převažuje) 

� Ano, často se k nim vracíme 

� Ano, přirozeně je dodržují 

� Ano, ale často je nedodržují 

� Zatím nemají 

� Ne 

14. Jakým dalším způsobem podporujete kvalitní vzájemné vztahy? 

� Vypište:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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PŘÍLOHA 2 

Ukázka pozorovacích archů (Pozorování dětí I) 
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PŘÍLOHA 3 

Ukázka pozorovacích archů (Pozorování dětí II) 
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