
Přílohy 

Příloha 1: Dotazník 

Pohlaví:     Výška: 

Věk:      Váha: 

 

1. Jaká je doba pohybové aktivity Vašeho dítěte v rámci MŠ? 

a) < 2 hodiny 

b) 3 hodiny 

c) 4 hodiny 

d) 5 > hodin 

 

2. Jaká je doba celkové denní aktivity Vašeho dítěte? 

a) < 3 hodiny 

b) 4 hodiny 

c) 5 hodin 

d) 6 > hodin 

 

3. Navštěvuje Vaše dítě nějaký pohybový kroužek v rámci MŠ?  

 a)  ano 

 b)  ne 

 

4. Pokud ano, jaký? 

 a) plavání 

 b) tancování 

 c) bruslení 

 d) jiné (napište)………………. 

 

5. Navštěvuje Vaše dítě nějaký pohybový kroužek mimo MŠ? 

 a)  ano 

 b)  ne 

 

6. Pokud ano, jaký? 

a) fotbal 

 b) plavání 

 c) atletika 

 d) jóga 

 e) lední hokej 

 f) gymnastika 

 g) jiné (napište)………………. 

  



7. Sportujete společně s dítětem (odpoledne, o víkendu)? 

a)  ano, pravidelně 

b)  ano, nepravidelně 

c)  ne 

 

8. Pokud ano, jaký sport vykonáváte?  

 a) jízda na kole 

 b) plavání 

 c) in line bruslení 

 d) lyžování 

 

9. Chodí Vaše dítě na procházky mimo školku? 

 a)  ano 

 b)  ne 

 

10. Pokud ano, jak často? 

 a) každý den 

 b) 5 – 6x týdně 

 c) 3 – 4x týdně 

 d) 1 – 2x týdně 

 

11. Kolikrát týdně se Vaše dítě účastní pohybových aktivit (počítají se kroužky v MŠ, 

mimo MŠ a v rámci rodiny)? 

 a) 1 x týdně 

 b) 2 – 3 x týdně 

 c) 3x a více 

 

12. Kolik hodin týdně celkem se Vaše dítě věnuje pohybové aktivitě? 

 a) < 2 hodiny 

 b) 3 – 6 hodin 

 c) 7 – 10 hodin 

 d) více 

  



Příloha 2: Návod a tabulka pro zapisování jídelníčku 

 

Návod na zapisování jídelníčku 

 

Doba sledování nutričního příjmu je 4 dny, z toho 3 všední a 1 víkendový. 

 

Je důležité zapisovat veškerou zkonzumovanou potravu co nejpřesněji a uvádět každou 

potravinu zvlášť (maso kuřecí, brambory vařené,…). Do kolonky Jídlo uveďte co nejpřesnější 

název pokrmu. 

 

Do kolonky Množství zapisujte množství potraviny v gramech či mililitrech. Potravinu je 

možné uvádět také v kusech (např. rohlík – 2 kusy, apod.). Pokud nemůžete potravinu zvážit, 

popište co nejpřesněji slovně (př. 2 knedlíky houskové). Ovoce a zeleninu važte oloupané. 

 

Do kolonky Poznámka napište bližší údaje o zkonzumovaném jídle (např. mléko polotučné, 

množství cukru v nápoji,…).  

 

  



Tabulka pro zapisování jídelníčku 

 

 Jídlo Množství 

(g, ml) 

Kusy Poznámka 

Snídaně     

     

     

     

     

Svačina     

     

     

     

     

Oběd     

     

     

     

     

Svačina     

     

     

     

     

Večeře     

     

     

     

     

 

 

 


