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Příloha č. 1 –dotazník – vzor 

 

Domácí vzdělávání – dotazník pro studenty učitelství 

Jmenuji se Karolína Burgerová a studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické 

fakultě UK. Píšu diplomovou práci na téma – Domácí vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ v 

České republice. Zajímá mě, jaký názor a jaké znalosti mají studenti učitelství na danou 

problematiku. Všechny odpovědi budou anonymní. Budu ráda, když mi dotazník vyplníte. 

Předem děkuji za Váš čas. Karolína 

 

1. Označ fakultu, na které studuješ 

• PedF UK 

• PF UJEP 

• PdF UHK 

 

2. Víš, co znamená termín DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ? 

• ANO 

• NE 

 

3. Jak bys tento termín vysvětlil/a? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Jaký je podle tebe hlavní důvod, proč se rodiče rozhodnou pro domácí 

vzdělávání? 

• pracovní vytíženost jednoho z rodičů (zahraniční cesty, stěhování) 

• zdravotní omezení dítěte 

• ochrana dítěte před negativními vlivy 

• nespokojenost se současnou podobou vzdělávání 

• individualizace 

• jiný (uveď jaký) 
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5. Jaké dosažené vzdělání musí mít rodič, aby mohl své dítě vzdělávat doma? (Pozn. 

Jedná se o rodiče, kteří mají dítě na 1. stupni ZŠ) 

• středoškolské vzdělání s maturitou 

• středoškolské vzdělání s maturitou, ale pedagogického zaměření 

• vysokoškolské vzdělání 

 

6. Od kterého roku umožňuje zákon vzdělávat žáka 1. stupně ZŠ doma? (pozn. 

zákon, který umožňuje tuto alternativu všem základním školám na území ČR) 

• 2002 

• 2005 

• 2011 

 

7. Jaký orgán rodičům schvaluje zdělávat svého potomka doma? 

• ředitel kmenové školy 

• krajský úřad 

• Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

 

8. Co považuješ za největší pozitivum domácího vzdělávání? 

 

9. Co považuješ za největší negativum domácího vzdělávání? 

_________________________________________________________________________ 

 

10. V čem shledáváš rizika domácího vzdělávání? 

_________________________________________________________________________ 

11. Je umožněna tato alternativa plnění povinné školní docházky i žákům 2. stupně 

ZŠ 

• ano 

• ne 

• nevím 
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12. Souhlasíš s domácím vzděláváním? 

• ano 

• ne, protože nemám dostatečné informace 

• ne, nepodporuji tento systém vzdělávání 

• nezaujímám vůči této problematice žádné stanovisko 

 

13. Jaký je tvůj názor na tuto alternativu vzdělávání? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Příloha č. 2 - vyplněný dotazník  

 

Domácí vzdělávání – dotazník pro studenty učitelství 

Jmenuji se Karolína Burgerová a studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické 

fakultě UK. Píšu diplomovou práci na téma – Domácí vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ v 

České republice. Zajímá mě, jaký názor a jaké znalosti mají studenti učitelství na danou 

problematiku. Všechny odpovědi budou anonymní. Budu ráda, když mi dotazník vyplníte. 

Předem děkuji za Váš čas. Karolína 

 

2. Označ fakultu, na které studuješ 

• PedF UK 

• PF UJEP 

• PdF UHK 

 

3. Víš, co znamená termín DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ? 

• ANO 

• NE 

 

4. Jak bys tento termín vysvětlil/a? 

 
Povinná školní docházka je nahrazena výukou v domácnosti. Vyučujícím se tak stává rodič 

či jiný člen rodiny/blízkého okolí.  
 

5. Jaký je podle tebe hlavní důvod, proč se rodiče rozhodnou pro domácí 

vzdělávání? 

• pracovní vytíženost jednoho z rodičů (zahraniční cesty, stěhování) 

• zdravotní omezení dítěte 

• ochrana dítěte před negativními vlivy 

• nespokojenost se současnou podobou vzdělávání 

• individualizace 

• jiný (uveď jaký) 
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6. Jaké dosažené vzdělání musí mít rodič, aby mohl své dítě vzdělávat doma? (Pozn. 

Jedná se o rodiče, kteří mají dítě na 1. stupni ZŠ) 

• středoškolské vzdělání s maturitou 

• středoškolské vzdělání s maturitou, ale pedagogického zaměření 

• vysokoškolské vzdělání 

 

7. Od kterého roku umožňuje zákon vzdělávat žáka 1. stupně ZŠ doma? (pozn. 

zákon, který umožňuje tuto alternativu všem základním školám na území ČR) 

• 2002 

• 2005 

• 2011 

 

8. Jaký orgán rodičům schvaluje zdělávat svého potomka doma? 

• ředitel kmenové školy 

• krajský úřad 

• Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

 

9. Co považuješ za největší pozitivum domácího vzdělávání? 

 

Individuální přístup, dítěti se vyučující věnuje bez omezení, a tak se vše může probírat až 

do ryzího pochopení věci. 

 

10. Co považuješ za největší negativum domácího vzdělávání? 

 

Absenci třídního kolektivu. Ten považuji za nejzásadnější faktor ve vzdělání jako takovém 

– socializace je pro dítě klíčová. 

_________________________________________________________________________ 

11. V čem shledáváš rizika domácího vzdělávání? 

 
Především v nepřipravenosti na práci ve skupině, prosazení se v kolektivu.  

_________________________________________________________________________ 
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12. Je umožněna tato alternativa plnění povinné školní docházky i žákům 2. stupně 

ZŠ 

• ano 

• ne 

• nevím 

 

13. Souhlasíš s domácím vzděláváním? 

• ano 

• ne, protože nemám dostatečné informace 

• ne, nepodporuji tento systém vzdělávání 

• nezaujímám vůči této problematice žádné stanovisko 

 

14. Jaký je tvůj názor na tuto alternativu vzdělávání? 

 

Řekl bych, že co do kvality to může být regulérní alternativou, ne-li i efektnější formou 

předávání vědomostí. Jak jsem ale již zmínil, třídní kolektiv je částečnou simulací 

společnosti, do které je žák později "vržen". A toto domácí vzdělávání není schopno 

kompenzovat.  
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Příloha č. 3 – žádost o individuální vzdělávání (vzor) 

 

 
Žádost o povolení individuálního vzdělávání (1. stupeň ZŠ) 

Jméno žadatele (zákonného zástupce žáka): 

Adresa žadatele: 

       Tel. žadatele: 

       E-mail žadatele: 

 

Dle § 41 zákona 561/2004 Sb., žádám o povolení individuálního vzdělávání pro mého syna 

/mou dceru: 

 

Jméno a příjmení:  

 

Rodné číslo: 

 

Trvalé bydliště žáka: 

 

 

Povolení žádám na období: 

 

Důvody pro individuální vzdělávání: 

 

 

 

 

 

Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany 

zdraví individuálně vzdělávaného žáka: 

 

 

 

 

 

Další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka: 

 

 

 

 

 

K žádosti přikládáme: 

1. doklady osvědčující splnění požadovaného vzdělání osob, které budou žáka 

individuálně vzdělávat 

2. vyjádření školského poradenského zařízení (podle § 116 školského zákona)  
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3. seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány (pouze pokud nejde 

o učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona, tzn. učebnice a učební texty, 

kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT). 

 

 

V ………………… dne ………………   Podpis žadatele: 

 
Zdroj: http://www.zstgm.cz 
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Příloha č. 4 – ukázkové fotografie portfolia  

 
 

Fotografie č. 1 – učivo o živé a neživé přírodě 

  

Fotografie č. 2 – učivo o ptactvu 
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Fotografie č. 3 – učivo o gotické módě 

Fotografie č. 4 – portfolio zaměřené na dějiny našeho území 

 


