
Přílohy 

 

Příloha č. 1 

Dotazník  

Vážení pedagogové,  

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží jako materiál k mé 

diplomové práci v rámci studia speciální pedagogiky. Dotazník je určen pedagogům, kteří 

vzdělávají dítě/děti s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole. 

Adresa pro zaslání vyplněného dotazníku: kristyna.ruzickova92@gmail.com 

Velice děkuji za Váš čas 

Kristýna Růžičková 

 

1) Vaše pohlaví 

2) Věk 

3) Ve které MŠ pracujete? 

a) Běžná třída MŠ, ve které se vzdělávají děti s PAS 

b) Třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona (dříve třída samostatně zřízená pro děti 

se zdravotním postižením) 

c) MŠ zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona (dříve speciální) 

d) Jiné, uveďte jaké 

4) Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe? 

5) Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

a) VŠ - speciální pedagogika  

b) VŠ  

c) Středoškolské vzdělání 

d) Jiné, uveďte jaké 

6) Absolvoval/a jste nějaký kurz či specializační studium se zaměřením na speciální 

pedagogiku?  

a) Ano, uveďte jaký 

b) Ne 

 



7) Absolvoval/a jste nějaký kurz zaměřený konkrétně na vzdělávání dětí s PAS? 

a) jednodenní 

b) dvoudenní 

c) týdenní 

d) měsíční 

e) tříměsíční 

f) půlroční  

g) roční 

h) předměty zaměřené na podporu vzdělávání dětí s PAS byly součástí specializačního studia 

v oblasti speciální pedagogiky 

ch) Žádný 

8) Jakou metodu podpory vzdělávání s dítětem s PAS používáte? 

a) Strukturované učení 

b) TEACCH program 

c) Komunikační terapie 

d) Son-Rise program 

e) Aplikovaná behaviorální analýza 

f) Stejné metody jako u ostatních dětí 

g) Jinou, uveďte jakou 

9) Jakým způsobem jste získala informace o používané metodě či metodách 

a) z odborných publikací 

b) z internetu 

c) kurzem zaměřeným na aplikaci dané metody 

d) informace byly součástí šířeji zaměřeného kurzu 

e) od kolegyň/kolegů 

f) Jiné, uveďte jaké 

10) Jaká je nejčastější diagnóza dětí?  

a) Atypický autismus 

b) Dětský autismus 

c) Aspergerův syndrom  

d) Rettův syndrom 

e) Jiná porucha autistického spektra 

f) O konkrétní diagnóze dítěte nemám informace 

11) Kolik dětí je ve třídě, kde se vzdělává dítě/vzdělávají děti s PAS? 

12) Používáte vizualizaci denního programu pro dítě s PAS? 

a) Ano 

b) Ne 

13) Má dítě s PAS ve třídě svoje pracovní místo? 

a) Ano 

b) Ne 



14) Jakou formu odměn nejčastěji využíváte? 

a) Jídlo (sladkost) 

b) Drobné předměty 

c) Práce na PC 

d) Oblíbená hra 

e) Pochvala 

f) Žádnou 

15) Jaké pomůcky při podpoře dítěte s PAS nejčastěji využíváte? 

16) Myslíte si, že má vzdělávání dítěte s PAS v mateřské škole pozitivní přínos pro děti bez 

zdravotního postižení? 

 

Příloha č. 2 

Rozhovor pro pedagogy 

1) Jakou formou jste získala znalosti ohledně problematiky vzdělávání dětí s PAS? 

2) Využíváte metodu strukturovaného učení, případně jakou jinou metodu? V čem spočívá? 

3) Jaký typ podpory využíváte pro vizualizaci denního programu? 

4) Má dítě s PAS k dispozici svoje vlastní pracovní místo pro jednotlivé činnosti během dne? 

5) Využíváte alternativní způsob komunikace, pokud ano jaký?  

6) Jakým způsobem probíhá nácvik sebeobsluhy dítěte s PAS? 

7) Kolik času věnujete na přípravu pomůcek? 

8) Využíváte vlastní či upravené pomůcky/metody? 

9) Jakým způsobem řešíte problémové situace? 

10) Navrhla byste nějaké změny ve třídě? 

 


