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PŘÍLOHA č. 1 

Porovnání a vyhodnocení dat z dotazníkových šetření MŠMT  

a vlastního dotazníkového šetření 

 

MŠMT 

Dotazníkového šetření, které pořádalo MŠMT ČR, se v měsíci prosinci 2015 a lednu 2016 zúčastnilo 

13, což představuje 76%, ze 17 Mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV (Výzkum, vývoj, 

vzdělávání 2014-2020). Čtyři mateřské školy, tedy 24%, dotazník nevyplnily. 

Vlastní dotazníkové šetření 

Dotazníkového šetření se v měsíci březnu až dubnu 2016 zúčastnilo 12, což představuje 100%, ze 12 

mateřských škol v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou - OP VVV 

(Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020).  

počty předškolních pedagogů včetně asistentů pedagogů                 87 
počty tříd                                                                                                      42 
počty dětí                                                                                                1 024 

 
 

Obecné dotazy 

 

� Mateřské školy nejsou bezbariérové.  

� Předškolní pedagogové se maximálně vzdělávají, používají nové výukové strategie a jsou 

iniciativní. Neumí však funkčně využívat ICT techniku. 

� Ve většině MŠ se děti hravou formou seznamují s cizím jazykem. 

� Nejčastěji jsou třídy MŠ vybaveny notebooky a IA tabulemi. Chybí tablety, 

dataprojektory  

a sklokeramické tabule. 

� Většina MŠ nezískala v minulosti žádné dotace z EU, nemá ani informace o těchto 

dotacích a většina by uvítala školení v této oblasti. 

� V naprosté většině MŠ není odborník na IT techniku. 

� MŠ komunikují na 100% se zákonnými zástupci dětí a o něco méně mezi sebou navzájem. 

Komunikace s jinými subjekty vázne. 

� Naprostá většina MŠ nemá vybavení na jiné, další, nadstandardní aktivity. 

 
Předškolní vzdělávání – dostupnost – kvalita 

 
� Polovina MŠ je spokojena se svou kapacitou. 
� 80% by uvítalo její změnu. 
� U naprosté většiny MŠ není místo trvalého pobytu dětí důvodem k jejich nepřijetí 

k předškolnímu vzdělávání. 
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� Nadpoloviční většina MŠ přijímá děti mladší 3 let. Pro polovinu MŠ je důležité 
vybavení tříd a personální zabezpečení – to jsou totiž podmínky, které mohou 
ovlivnit, zatímco nižší počty dětí ve třídách nedovolí stát ani zřizovatel. 

� Většina MŠ má prostředky pro přípravu dětí na celoživotní vzdělávání. 
� Většina předškolních pedagogů se vzdělává. 
� Změnu RVP PV každé 3 roky si nepřeje ¾ MŠ. 
� Se zavedením PPRPV nesouhlasí většina MŠ. 
� Nadstandardní aktivity pořádá, i když se hodnocení ČSI obává ¾ MŠ. 

 

1. Inkluze 

MŠMT 

Společným vzděláváním mateřské školy rozumí výchovu a vzdělávání dětí v oblasti jejich práv a 

povinností. K inkluzivní podobě vzdělávání patří podle MŠ umění komunikovat s dětmi, rodiči i 

pedagogy. A za důležitý prvek pokládají pedagogickou diagnostiku, které se věnují proto, že do MŠ 

nastupují běžně děti s potřebami podpůrných opatření, ale  

1) nikdo to ještě u nich nediagnostikoval (s ohledem na věk – i mladší 3 let) 

2) rodiče MŠ z nějakých důvodů neinformují 

3) sami rodiče problém neidentifikují 

4) pediatr problém neidentifikuje 

Za nejslabší bod přípravy na inkluzivní vzdělávání považují MŠ fakt, že většina jich není bezbariérová. 
 

Pozoruhodné je konstatování, že 6% MŠ už poskytují nějakou formu výuku českého jazyka dětem cizinců. 

 

Pokud MŠ plánují v oblasti inkluze nějaké zlepšení a vždy jej plánují v nejbližším možném období, 
2016 - 2018, tedy chtějí upravit organizaci a průběh vzdělávání a dát ho do souladu s potřebami dětí  
s PO. A dále chtějí vytvářet systém podpory pro děti se SVP. A lépe využívat speciální pomůcky  
i kompenzační pomůcky. 
 
Naprosté ohrožení inkluzivního vzdělávání vnímají učitelky MŠ ve velkém počtu dětí ve třídě,  

v nedostatečném finanční zajištění personálních nákladů a v technické nemožnosti bezbariérových 

úprav školy. 

 

Vlastní dotazníkové šetření 

� Přes polovinu dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním se vzdělává 
v běžných MŠ. 

� MŠ zaměstnávají přes polovinu AP, ale jen na polovinu hodin, na které by je v rámci 
své provozní doby (přes 10 hodin denně) potřebovaly. 

� MŠ v naprosté většině spolupracují s poradenskými zařízeními. S PPP o něco více než 
se  SPC. Důvodem je jistě oprávněnost PPP k vydání posudků, které zakládají možnost 
získat finanční prostředky na AP. 

� AP financuje stát. 
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2. Čtenářská pregramotnost 

MŠMT 

Pro čtenářskou pregramotnost je podle MŠ stěžejní mít a využívat knihovnu, ale 13% je velmi malý 

počet. Vzhledem k tomu, že tato problematika není pro MŠ nová, protože je ukotvena v RVP PV ve 

vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, Jazyk a řeč, MŠ podporují rozvoj ČP a řečových aktivit v rámci 

ŠVP. MŠ rozvíjí své znalosti v oblasti ČP a využívají je. A vytváří je čtenářsky podnětné prostředí. 

Naprostá většina MŠ hodlá zlepšit využívání interaktivních metod a pomůcek v oblasti rozvoje ČP  

a chce rozvíjet své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívat je ve výchově. 

 

Pozoruhodný a ne moc optimistický je výsledek, že jen 13% MŠ má a využívá knihovnu, a 84,6% ji chce 

teprve zřídit a využívat. 

Pozn.: Patrně se školy více věnovaly otázce využití než existence knihovny. 

 

TTéémměěřř  5500%%,,  kkoonnkkrrééttnněě  4466,,22%%  ssppaattřřuujjee  rriizziikkoo  vv  nneeddoossttaattkkuu  ssttaabbiillnníí  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorryy  pprroo  rroozzvvoojj  ČČPP    

aa  nneeddoossttaattkkuu  iinntteerraakkttiivvnníícchh  mmeettoodd  aa  ppoommůůcceekk  pprroo  rroozzvvoojj  ČČPP..  

Vlastní dotazníkové šetření 

� Naprostá většina MŠ má pomůcky pro rozvoj ČP. Denně dětem čte. Věnuje pozornost 
nabídce a zapojuje se do projektů. 
 

 

3. Matematická pregramotnost 

MŠMT 

MŠ jsou přesvědčeny, že systematicky rozvíjí matematické myšlení, využívá poznatků v praxi a sdílí 

dobrou praxi v oblasti rozvoje MG mezi sebou i s učiteli z jiných škol. 

Ale přesto 92% MŠ plánuje lépe využívat poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje MG 

mezi sebou i s učiteli z jiných škol. 

TTéémměěřř  5533,,88%%,,  kkoonnkkrrééttnněě  4466,,22  ssppaattřřuujjee  rriizziikkoo  vv  nneeddoossttaattkkuu  ssttaabbiillnníí  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorryy  pprroo  rroozzvvoojj  MMGG  

aa  nneeddoossttaattkkuu  iinntteerraakkttiivvnníícchh  mmeettoodd  aa  ppoommůůcceekk  pprroo  rroozzvvoojj  MMGG..  

Prematematické představy nejsou v RVP PV pregnantně zakotveny tak, jako jazyk a řeč. Schovávají se 

pod kapitolou poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie a myšlenkové operace. 

 

Vlastní dotazníkové šetření 

� Stoprocentní pozornost věnují MŠ MP. 
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Podnikavost, iniciativa, kreativita 

Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, 

iniciativy a názorů dětí.  

Odklon od učebně-disciplinárního modelu k osobnostně orientovanému dává větší prostor dětem  

pro vyjádření vlastních názorů a současné děti se nebojí o svých názorech mluvit. 

I přesto, že to dělají, chtějí se MŠ rozvíjet ve svých znalostech v oblasti podpory kreativity, zlepšit  

a podporovat tak klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP PV. 

Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek pro rozvoj PIK. 

 

Polytechnické vzdělávání 

Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je z 16% na školách realizováno v souladu 

s RVP PV, tedy ze vzdělávacích oblastí Dítě a svět, kde je úkolem pedagoga založit elementární 

povědomí o okolním světě.  

A opět, tak jako v předchozích kapitolách se MŠ chtějí rozvíjet v oblasti polytechnického vzdělávání  

a lépe jej využívat.  MŠ nedisponuje vzdělávacími materiály pro polytechnické vzdělávání.  

Většina MŠ postrádá pozice samostatného pracovníka pro rozvoj polytechnického vzdělávání. 

A pozoruhodné je stanovisko, ve kterém se 46,2% domnívá, že pedagogové mají malý zájem  

o podporu polytechnického vzdělávání nebo strach o bezpečnost dětí. 

 

Sociální a občanské dovednosti 

Část škol má za to, že předškolní vzdělávání směřuje k přípravě na výuku v základní škole, k základním 

společenským návykům a pravidlům chování v různých prostředích. A jsou přesvědčeny, že ve škole je 

pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání. 

 

Většina - 92,3% má obavy o zneužívání technologií a proto rozvíjí vztah k bezpečnému používání 

informačních, komunikačních a dalších technologií. A proto jej vyvažuje, ze 76,9% pěstováním 

kulturního povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí 

různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění). 

 

V případě sociálních a občanských kompetencí dětí předškolního věku mateřské školy neplánují 

zlepšování. 
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Digitální kompetence pedagogů 

Přes polovinu pedagogů má základní znalosti práce s internetem a využívá je pro sebevzdělávání  

a přípravu na vzdělávání dětí (vyhledávání, stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, znalost 

bezpečného chování na internetu apod.) 

Ale téměř 80% pedagogů plánuje zlepšit základní znalosti práce s internetem a využívat je pro 

sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí. 

Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení – 53,8%. Nedostatek příležitostí k dalšímu 

vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí – 46,2%. 

 

Závěr MŠMT: 

Mateřské školy už v současné době rozvíjejí předčtenářské, předmatematické i sociální dovednosti, 

ale mají za to, že by se v těchto oblastech chtěly a potřebovaly rozvíjet. Jako ohrožující prvky vidí: 

1. Velký počet dětí ve třídě 

2. Dlouhodobou finanční podhodnocenost a to nejen personální, ale i materiální 

Mateřské školy se neobávají inkluzivního vzdělávání, proto, že už v nich probíhá, i když někdy 

nechtěně. 

 

Závěr vlastního dotazníkového šetření: 

Mateřské školy už v současné době rozvíjejí předčtenářské i předmatematické dovednosti, ale mají 

za to, že by se v těchto oblastech chtěly a potřebovaly rozvíjet. Jako ohrožující prvky vidí: 

3. Velký počet dětí ve třídě 

4. Dlouhodobou finanční podhodnocenost a to nejen personální, ale i materiální 

Mateřské školy se neobávají inkluzivního vzdělávání, proto, že už v nich probíhá. 

Mateřské školy potřebují: 

� Zvýšit bezbariérovost 

� Naučit se funkčně využívat ICT techniku 

� Doplnit vybavení o tablety, dataprojektory a sklokeramické tabule 

� Získávat dotace z EU, informace o těchto dotacích a většina by uvítala školení v této 

oblasti 

� Potřebují získat či proškolit odborníky na IT techniku 

� Komunikovat i s jiným subjekty než s rodiči a samy mezi sebou navzájem 

� Doplnit vybavení na jiné, další, nadstandardní aktivity 

� NIŽŠÍ  POČTY  DĚTÍ  VE TŘÍDÁCH!!!  
� Nepřejí si změny kurikulárních dokumentů 
� Nesouhlasí se zavedením PPRPV  
� AP potřebují  1x více, než v současnosti dostávají 

 


