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1. PŘÍLOHY: 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Informovaný souhlas s rozhovorem 

Příloha č. 2 Výzkumný nástroj-dotazník 

 

1.1. Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím v rámci 

výzkumu Přechod dětí z lesních školek do prvních tříd 

základních škol    

Dobrý den, jsem studentkou pátého ročníku katedry Veřejné a sociální politiky 

Fakulty Sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a v rámci své magisterské práce na 

téma Výběr vzdělávacích zařízeních pohledem rodičů dětí z lesních školek provádím 

kvalitativní výzkum, který je zaměřen právě na proces výběru vzdělávacích zařízení z 

pohledu rodičů. Výzkum bude uskutečněn metodou rozhovorů pomocí návodu a jejich 

následnou analýzou. Konzultantem magisterské práce je Mgr. Magdalena Mouralová 

(mouralova@fsv.cuni.cz) na kterou se můžete v případě jakýchkoliv dotazů či 

připomínek obrátit, stejně tak jako na mne.  

Vaše účast na rozhovoru je dobrovolná. Je samozřejmě zcela na Vás, co mi 

během rozhovoru řeknete a co ne. Rozhovor bude nahráván. Nahrávání může být na 

Vaši žádost kdykoli přerušeno. Nahraný rozhovor nebo jeho části budou pro potřeby 

analýzy přepsány do textové podoby.  

Ve výzkumu bude plně respektováno Vaše soukromí a s údaji, které mi při 

rozhovoru poskytnete, bude nakládáno nanejvýš citlivě. Záznam rozhovoru bude pro 

účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních úprav, při následné interpretaci a 

zveřejnění výsledků bude Vaše osoba plně anonymizována, stejně jako budou 

vynechány veškeré osobní informace, které by mohly vést k určení Vaší osoby.  

Děkuji Vám za spolupráci na výzkumném projektu . 

              

Tereza Štanclová     
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Datum rozhovoru: 

Jméno výzkumnice: 

Podpis výzkumnice................................................................................. .... 

Vaše jméno: …………………………………………………………….. 

Váš podpis.................................................................................................    

Kontakt:  Tereza Štanclová, tereza.jindra@seznam.cz, mob. +420 723 822 208 
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1.2. Příloha č. 2 Výzkumný nástroj-dotazník 

Dotazník k výzkumu na téma: 

Výběr Základní školy z pohledu rodičů dětí navštěvujících lesní kluby 

Vážení respondenti! 

Jmenuji se Tereza Štanclová a studuji Veřejnou a Sociální politiku při FSV UK, v 

současné době docházím na stáž do MŠ Semínko v Toulcově Dvoře, kde se pravidelně s 

Vašimi dětmi potkáváme. V rámci mého studia zpracovávám práci věnující se problematice 

výběru vzdělávacích zařízení z pohledu rodičů. Tímto bych Vás velmi ráda požádala o 

laskavou účast ve výzkumu, konanému v rámci sběru dat pro svou diplomovou práci 

vedenou Mgr. Magdalenou Mouralovou. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní, dobrovolné 

a odráží čistě Vaše subjektivní názory či zkušenosti. 

Své odpovědi vypište prosím slovně nebo zakroužkujte. 

Předem velice děkuji za spolupráci! 

1. Uveďte prosím, co Vás vedlo k zapsání dítěte do lesního klubu/ lesní MŠ (POZN. 

dále v textu pod zkratkou LMŠ)? 

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

........................ 

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

........................ 

2. Vybírali jste před samotným zápisem mezi více zařízeními? 

ANO/ NE 

3. Pokud ano, mezi kolika zařízeními? 

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

........................ 
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4. Pokud jste vybírali mezi více zařízeními, bylo mezi nimi více zařízení, které 

nabízejí alternativní vzdělávací program (např. Montessori, Dalton, Waldorfská 

pedagogika....)? 

ANO/ NE 

5. Které faktory, okolnosti měly vliv na zápis Vašeho dítěte do LMŠ: 

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

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................. 

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

........................ 

6. Jakých informačních kanálů při výběru MŠ jste využívali? 

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

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................... 

7. Je/ bylo Vaše dítě souběžně zapsáno či docházelo do více MŠ? (např. veřejná MŠ 

a soukromá MŠ). Pokud ano, které důvody Vás vedly k docházce do více zařízení? 

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

..................................................................................................................................... ................

.....................................................................................................................................................

.............................................. 

8. Víte již nyní, kam své dítě budete chtít v budoucnu zapsat do první třídy, popř. již 

zápis na ZŠ proběhl? 

ANO/ NE 

9. Jakých informačních kanálů při výběru ZŠ budete využívat/ jste využívali? 



5 
 

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

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................. 

10. Dle jakých kritérií/ faktorů vybíráte/ budete ZŠ vybírat? 

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

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................... 

11. Který faktor pro Vás bude/ je pravděpodobně nejvýznamnější a ovlivňující 

finální výběr ZŠ? 

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

........................ 

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

........................ 

12. Existuje faktor, který se negativním způsobem podílí na volbě preferované školy 

A BRÁNÍ Vám či bránil v zápisu Vašeho dítěte do preferované ZŠ? Pokud ano, který?  

........................................................................................................................................

........................ 

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

........................ 

13. Obáváte se adaptace svého dítěte na ZŠ? 

ANO/ NE 

14. Pokud ano, můžete být prosím více specifičtí – jaké obavy to jsou? 

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

..............................................................................................................................................

.................................... 
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15. Připravujete (či to máte v plánu) své dítě již nyní nějakým způsobem, aby 

následná adaptace při přechodu na ZŠ byla co nejméně stresující? 

ANO/ NE 

16. POKUD ANO, jakým způsobem své dítě připravujete/ budete připravovat? 

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

........................ 

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

.....................................................................................................................................................

................................... 

17. Řešili jste již v minulosti výběr vzdělávacích zařízení pro staršího potomka? 

Pokud ano, jakým způsobem ovlivňuje tato volba výběr vzdělávacích pro Vašeho mladšího 

potomka? 

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

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................. 

18. Pokud existuje ještě něco, co považujete za důležité mi sdělit v rámci 

problematiky výběru vzdělávacích zařízení, prosím, využijte prostor níže a uveďte. 

Ještě jednou Vám velice děkuji za Váš čas a laskavou účast na výzkumu!!! 

S přáním krásného dne Tereza Štanclová. 
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