
Test předpokladů pro výkon povolání učitelky mateřské školy 2016 

 

U každé situace označte reakci učitelky, kterou považujete ze svého pohledu za optimální: 

 

1. Děti rozsypaly v herně krabici Lega. Reakce učitelky: 

b)  „Děti, je tu rozsypané Lego, co s tím uděláme? 

 

2. Kačenka rozlila čaj na podlahu. Reakce učitelky:  

c)  „Kačenko, po čaji by mohl někdo uklouznout, zvládneš to uklidit sama nebo potřebuješ 
pomoct?“  

 

3. Pepa žaluje učitelce „Paní učitelko, Jirka mi vzal moje autíčko.“ Reakce učitelky: 

b)  „Pepo, řekl jsi mu, že je tvoje? Možná to neví...“ 

 

4. Honzík má v šatně láhev s čajem z domova a stále se chodí do šatny napít. Učitelka jde za 
ním a najde láhev v poličce: 

a) „Honzíku, vidím, že ti maminka připravila nějaký speciální čaj. Nechceš si ho vzít s sebou do 
třídy?“ 

 

5. Na svačinu je rybičková pomazánka, kterou děti nemají rády. Reakce učitelky: 

c)  „Děti, mně ta pomazánka chutná. Asi si dám ještě jeden chleba.“ 

 

6. Aničce se ztratila ozdobná gumička do vlasů, kterou si položila před odpočinkem na stůl 
učitelky: 

a) „Děti, potřebuji pomoc, ztratila se Aničky gumička do vlasů. Co kdybychom si zahráli na 
detektivy a pokusili se ji vypátrat?“  

 

7. Jára se loudá se svačinou, všichni na něj čekají, půjdou do jiné třídy na divadlo. Učitelka 
situaci komentuje. 

c)  „Járo, když už někdo nemůže, může jídlo odnést.“ 

 

8. Ve třídě je cítit, že někdo nezvládl hygienu. Tomáš stojí stranou a kalhoty mají typickou 
hnědou skvrnu. Reakce učitelky: 

c)  „Tomášku, půjdeme spolu do koupelny a dáme všechno do pořádku, ano?“ 

 

9. Děti obkreslují srdíčka pro maminku. Honzík srdíčko nakreslí sám, ale má ho docela šišaté: 
Učitelka reaguje: 

c)  „Honzíku, to srdíčko ti dalo určitě hodně práce. Nakreslit ho bez pomoci šablony je docela 
těžké.“ 



 

10. Učitelka: „Děti, zahrajeme si honičku Na mrazíka.“ Péťa říká: „Já hrát nebudu“. 

b) Paní učitelka řekne: „Kdo si s námi nechce hrát, může se na nás dívat.“ 

 

11. Míša pláče, protože mu paní kuchařka nalila mléko. Paní učitelka reaguje: 

a) „Míšo, paní kuchařka asi zapomněla, že nepiješ mléko. Na stolku je čaj.“ 

 

12. Maruška nastoupila do mateřské školy a pořád se dožaduje, aby ji paní učitelka chovala. 
Reakce učitelky: 

c) Děti, Maruška potřebuje pochovat a já jsem s vámi chtěla malovat vajíčka. Co s tím mám 
dělat? 

 

13. Adam jezdí na koloběžce po obrubě pískoviště, spadne a rozbije si koleno. Reakce 
učitelky: 

c)  „Adame, jak maminka ošetřuje rozbité koleno? Abychom to zvládli stejně!“ 

 

14. Děti si hrají na pejsky a hlasitě štěkají. Učitelka se je snaží utišit: 

c)  „Pejsci, prosím, potřebuji trochu ztišit. Začíná mě bolet hlava.“ 

 

15. Při obědě malý Ondra nejí a „vrtá“ se lžící v jídle: 

c) Jde za ním a řekne: „Ondro, chceš, abych tě nakrmila?“ 

 

16. Holčičky se nemohou dohodnout, která bude vozit nový kočárek, začínají se pošťuchovat a 
nadávat si: 

b)  „Holky, dost. Zvládnete se domluvit pusou nebo potřebujete mojí pomoc?“ 

 

17. Učitelka hodnotí zdařilou výtvarnou aktivitu dítěte: 

b) „Jirko, vidím, žes namaloval moře a na něm pluje loď. To bude asi pirátská, má černou vlajku, 
nebo se pletu?“ 

 

U dalších otázek zatrhněte jednu variantu, která nejlépe vyjadřuje vaše představy o budoucím 
povolání: 

18. Až budu paní učitelka v mateřské škole, budu se na prvním místě snažit… 

b) připravit dětem emočně příznivé klima 

 

19. Učitelka mateřské školy… 

c) by měla dětem říkat, jaké má pocity a proč 

 



20. Učitelka mateřské školy by nikdy neměla vůči dětem... 

a) být ironická 

 

21. Učitelka mateřské školy by měla u dětí podporovat především… 

b) prosociálnost 

 

22. Učitelka mateřské školy nese odpovědnost… 

c) za vytváření programu vzdělávacích činností 

 

23. Mateřská škola má ve vztahu k rodině… 

b) doplňovat rodinnou výchovu 

 

24. Učitelka v mateřské škole by měla vůči dítěti vykazovat… 

b) demokratické postoje 

 

25. Etická kvalita učitele tkví v jeho… 

a) schopnosti dodržovat morální zásady 

 
26. Temperament je souhrn vlastností vypovídající o… 

b) rychlosti, intenzitě a zaměřenosti chování a prožívání 

 

27. Inteligence a školní úspěšnost…  

b) nejsou v přímé souvislosti – vysoká inteligence nezaručuje úspěch ve škole 

 

28. Při snaze o správné chování dětí by měla učitelka nejvíce používat komentáře tohoto typu: 

b) „Kluci si hezky půjčují auto. Vidím, že už znají naše pravidlo ´Domlouváme se spolu´.“  

 

29. Empatická učitelka 

b) chápe potřeby dítěte a je schopna mu pomoci, pokud pomoc potřebuje 

 

30. Deprivační zkušenost souvisí s…  

a) citovou vazbou  

 
 

 
 


