Přílohy
Příloha č. 1
Jírová, M., Berdychová, J., & Zelenayová T. (1989). Tělesná výchova v mateřské škole.
Praha: Naše vojsko, n. p., Strana 23.
Správné a vadné držení těla; obr. 1 – správné držení těla, obr. 2. – zvětšená lordóza páteře,
obr. 2a – skolióza páteře

Obrázek 1 - Příloha č. 1

Příloha č. 2
Předpřipravený dotazník pro řízený rozhovor s řediteli základní umělecké školy a domu
dětí a mládeže

Kvalifikace lektorů a pedagogů taneční výchovy dětí 3 - 6letých
v základních uměleckých školách a domech dětí a mládeže –
Ředitelé
1. Název institutu (např. DDM Kralupy nad Vltavou, ZUŠ Neratovice apod.)
______________________________________________________________________
2. Jaké vzdělání nebo kvalifikaci požadujete pro lektory tanečních kroužků a pro pedagogy
tanečního oboru ve Vašem zařízení?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Mají Vaši lektoři a pedagogové možnost rozšířit si své vzdělání nebo kvalifikaci díky
práci ve vašem zařízení? (Pokud ano, uveďte prosím příklad – např. poskytujete školení,
umožňujete podstoupit kurzy nového tanečního stylu atd.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Jaké je školné v ZUŠ pro PS/ v DDM pro taneční kroužky pro předškolní děti za půl
roku?
*nepovinná

____________________________
5. Co oceňujete u Vašeho vyučujícího tanečního oboru/ tanečního kroužku pro předškolní
děti? (možné zatrhnout více odpovědí)
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Přístup k dětem.
Profesionalitu vyučujícího
Přípravu vyučujícího
Reprezentace naší školy/střediska na akcích města a dalších událostech
Jiné
_____________________________________________________________________

6. Požadujete po svých vyučujících účast jejich kroužku nebo oboru na akcích školy nebo
domu? (Závěrečná vystoupení, prezentace kroužku na akcích města apod.)
ANO

NE

Příloha č. 3
Předpřipravený dotazník pro řízený rozhovor s pedagogy tance, pedagogy volného času a
vychovateli, popřípadě s lektory

Kvalifikace lektorů a pedagogů taneční výchovy dětí 3 - 6letých
v základních uměleckých školách a domech dětí a mládeže –
Vyučující
1. Název institutu, ve kterém pracujete (např. DDM Kralupy nad Vltavou, ZUŠ Neratovice
apod.)
______________________________________________________________________
2. Jaká je Vaše kvalifikace nebo vzdělání pro taneční výuku? (vzdělání či kurz umožňující
výuku tanečního oboru či kroužku)
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Kde jste získal/získala své taneční vzdělání či kurz?
______________________________________________________________________
3.a) Máte v rámci kvalifikace i pedagogické vzdělání?
ANO

NE

4. Kolik dětí máte tento rok ve Vašem tanečním kroužku pro předškolní děti a kolikrát
týdně s nimi máte hodinu (45 minut)?
______________________________________________________________________
5. Na jakých akcích se s dětmi prezentujete? (možné vybrat více odpovědí)
a.)Na žádných, tancujeme jen v rámci kroužku
b.)Ukázkové hodiny pro rodiče, vystoupení v rámci školy nebo domu
c.)Amatérské taneční soutěže
d.)Vystoupení na městských nebo krajských akcích
e.)Vystoupení na státní nebo mezinárodní reprezentaci

Příloha č. 4
Dotazníky pro rodiče dětí docházejících do přípravného studia v základní umělecké škole
nebo tanečních kroužků pro předškolní děti v domě dětí a mládeže
Dobrý den,
Jmenuji se Tereza Pňovská a jsem studentka Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství pro
mateřskou školu.
Touto cestou bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku pro mou bakalářskou práci s
názvem „Kvalifikace lektorů a pedagogů taneční výchovy dětí 3 - 6letých v základních
uměleckých školách a domech dětí a mládeže“.
Dotazník je určen rodičům dětí, navštěvujících přípravné studium tanečního oboru v
základní umělecké škole nebo taneční kroužek v domu dětí a mládeže pro děti 3 až
6leté. (Tedy PS v ZUŠ a taneční kroužek pro předškolní děti v DDM)
Údaje budou zpracovány v mé bakalářské práci a budou zcela anonymní.
Děkuji.

DOTAZNÍK PRO RODIČE
1. Název institutu, kam Vaše dítě dochází (např. DDM Kralupy nad Vltavou, ZUŠ
Neratovice apod.)

_____________________________________________
2. Zvolili jste tento taneční kroužek podle kvalifikace lektora?

ANO

NE

3. Jak jste spokojeni s tanečním kroužkem/ přípravným studiem? (Čím více
hvězdiček, tím lepší hodnocení)
a. Jak jste spokojeni se získanými dovednostmi dítěte?
1–2–3–4–5
b. Jak jste spokojeni s přístupem vyučujícího k dětem?
1–2–3–4–5

c. Jak jste spokojeni s četností akcí, na které se děti prezentují?
1– 2 – 3 – 4 – 5
d. Chodí dítě rádo na kroužek?
1 –2–3–4–5
4. Máte v úmyslu nadále pokračovat v tanečním vzdělávání Vašeho dítěte i
po nastoupení do základní školy? (pokud ano, kde)

ANO

NE

__________________________________________________________________
5. Chodí Vaše dítě do kroužku nebo přípravného studia: (vyberte nejpřesnější
variantu)
a.) Aby nesedělo doma a mělo nějaké aktivity
b.) Kvůli socializaci, sdružování, novým kamarádům
c.) Protože chceme, aby se tanečně vzdělávalo

Příloha č. 5
Mapa krajů – Zdroj Slunečnice, Dostupné z www.slunecnice.cz

Příloha č. 6
Mapa s vyznačenými místy sběru dat, Vlastní tvorba
Zelené body – ředitelé
Modré body – vyučující
Červené body – rodiče

