
Test předpokladů pro výkon povolání učitele/učitelky mateřské školy -PZ 2017 

 

Označte odpovědi, které považujete ze svého pohledu za optimální: 

1. Učitel/ka: „Děti, dneska vás naučím novou hru! Zahrajeme si na draky a 
princezny!´“.  Janička: „Já hrát nebudu, já se bojím.“ Reakce učitele/učitelky: 

a)  „Přeci by ses, Janičko, nebála, nejsi už mimino!“ 

b)  „Kdo si s námi nechce hrát, může se dívat, jak se to hraje.“ 

c)  „Kdo si s námi nechce hrát, nebude to umět.“ 

 

2. Honzík pláče, protože mu Jirka hodil čepici za skříňku. Učitel/ka reaguje: 

a) „Co s tím teď uděláš, Jirko? Zvládneš to napravit sám, nebo potřebuješ mojí pomoc?“ 

b) „Honzíku, nebreč, čepici vylovíme.“ 

c) „Cos to vyváděl, Jirko? Copak tohle se dělá? Že se nestydíš, ubližovat dětem.“ 

 

3. Alence ještě nejsou tři a nechce sama jíst, nají se jen, když ji učitel/ka krmí: 

a) „Alenko, já se chci také najíst. Tady máš lžíci.“ 

b) „Alenko, už jsi velká holčička, krmí se jen miminka. Sedni si a hezky jez.“ 

c) „Alenko, zkusíme to spolu, jednu lžičku já, druhou ty.“ 

 

4. Kačence se viklá zoubek, kňourá a má strach, že jí vypadne. Učitel/ka reaguje: 

a) „Kačenko, to nic není, než se vdáš, zoubky budeš mít nové.“  

b) „Kačenko, podívej se, támhle Aničce už zoubek vypadl a nebrečela.“ 

c) „Kačenko, zoubky padají dětem, které by měly jít brzy do školy. A když jeden 
vypadne, naroste druhý.“ 

 

5. Učitel/ka svolává děti do kruhu: 

a) „Velké kolo uděláme, všechny děti zavoláme, kdo si s námi nechce hrát, ten není náš 
kamarád!“ 

b) „Velké kolo uděláme, všechny děti zavoláme, kdo si s námi nechce hrát, ten bude sám 
v koutě stát.“ 

c) „Velké kolo uděláme, všechny děti zavoláme, budeme si spolu hrát, na sebe se 
usmívat.“ 

 



6. Při svačině Kuba nejí, rozlil mléko a maluje s ním prstem po stole. Učitel/ka 
reaguje: 

a) „Kubo, nech toho, a koukej jíst!“ 

b) „Kubo, chováš se jako čuník, tohle se s jídlem nedělá. 

c) „Kubo, hadřík na utírání stolu je v umývárně.“ 

 

7. Dva kluci se perou o šlapací traktor. Učitel/ka reaguje: 

a) „Kluci, dost. Jste přece kamarádi.“ 

b) „Kluci, dost. Domluvíte se sami, nebo chcete pomoct?“  

c) „Kluci, když se nedokážete domluvit, dejte mi ten traktor a jděte si hrát na písek.“ 

 

8. Učitel/ka hodnotí kresbu dítěte: 

a) „Jirko, máš to krásné, ale ten domeček ti asi brzy spadne…“ 

b) „Jirko, na obrázku máš domeček a sluníčko. A ještě tam vidím někoho.  Kdo je 
to?…“ 

c) „Jirko, ty jsi náš šikulka!“ 

 

9. Uprostřed herny někdo rozsypal krabici Lega. Učitel/ka reaguje: 

a) „Děti, neviděly jste, kdo tu rozsypal to Lego? To si musí uklidit.“ 

b) „Děti, je tu rozsypané Lego, co s tím budeme dělat?“ 

c)  uvědomí si nebezpečnost situace, sebere stavebnici a situaci nekomentuje. 

 

10. Pětiletá Kačka rozlila na podlahu jogurt. Učitel/ka reaguje:  

a) zavolá paní uklizečku, aby podlahu setřela, aby někdo neuklouzl. 

b) „Kačko, utři to po sobě, to nemůžeš dát trochu pozor? Co kdyby tu někdo uklouzl.“ 

c) „Kačko, pozor, aby někdo neuklouzl, zvládneš to utřít sama nebo potřebuješ pomoct?“ 

 

11. Honzík žaluje: „Paní učitelko, Jana má žvýkačku!“ Učitel/ka reaguje: 

a) „Honzíku, nežaluj, to se nedělá. A ty, Jano, hoď žvýkačku do koše.“ 

b) „Honzíku, a připomněls Janičce, jaké máme ve třídě pravidlo?“ (se žvýkačkou se buď 
sedí u stolu, nebo se hodí do koše)  

c) „Honzíku, žalování se mi nelíbí. Děti, že nežalujeme?“ 

 



12. Aleš si stále nosí v ruce autíčko, které si přinesl z domova. Děti se ukládají na 
lehátka: 

a) „Alešku, kde bude odpočívat tvoje auto? Vymyslel jsi mu nějakou garáž?“ 

b) „Alešku, autíčko je smutné, že nemá žádnou garáž. Dej si ho k autům do poličky a až 
se vyspíš, tak si ho vezmeš.“ 

c) „Alešku, odnes si auto do šatny a do postýlky si vezmi plyšáka.“ 

 

 

13. Rybičkovou pomazánku skoro nikdo nejí a všechny děti se dožadují suchého 
chleba. Učitel/ka reaguje: 

a) „Děti, dobře si to rozmyslete, než si vezmete suchý chleba. Protože kdo sní chleba 
s pomazánkou, dostane bonbón!“ 

b) „Děti, kdo nebude jíst ryby, tomu změknou kosti a nebude moct běhat a jezdit na 
koloběžce!“ 

c) „Děti, rybí pomazánka je zdravá! Já si určitě dám, mám ji ráda.“ 

 

 

14. Terezce se ztratila barevná gumička do vlasů. Učitel/ka reaguje: 

a) „Děti, zahrajeme si na detektivy a zkusíme vypátrat Terezky gumičku? Kdo mi 
pomůže?“ 

b) „Děti, ztratila se  Terezky gumička. Nevzal jí někdo? Určitě jí má někdo v kapse…“ 

c) „Děti, to je jednoduchá pomoc. Zavoláme policii, přivezou policejního psa a ten 
zloděje i gumičku vyčuchá.“ 

 

15. Děti se oblékají na cestu do divadla a na Pepíčka všichni čekají. Učitel/ka situaci 
komentuje. 

a) „No, to jsem si mohl/a myslet, že zase budeme čekat na Pepu.“ 

b) „Pepo, podívej se, všechny děti se na tebe zlobí, že musí čekat.“ 

c) „Pepo, jdeme do divadla a potřebujeme tam být včas.“ 

 

16. V šatně je rozsypaný písek a paní uklízečka se zlobí. Učitel/ka reaguje: 

a) „Paní uklízečko, my to neudělali schválně, ale rádi vám to pomůžeme uklidit.“ 

b) „Děti, slyšíte, jak se paní uklízečka zlobí? Kdo to v šatně udělal, jí půjde pomoct!“ 

c)  „Děti, kdo odcházel ze šatny jako poslední a nechal tam takový nepořádek?“ 

 



17.  Učitel/ka svolává děti ke cvičení.  Anežka cvičit nechce, kreslí si obrázek pro 
maminku. Učitel/ka reaguje: 

a) dojde pro ni a odvede ji do herny: „Anežko, teď kreslení odlož, jdeme cvičit.“ 

b) „Děti, cvičit budeme všichni, i Anežka. Žádné vymlouvání!“ 

c) „Anežko, až ten obrázek dokončíš, můžeš za námi přijít cvičit.“   

 

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

 

18. Až budu učitelem/učitelkou v mateřské škole, budu se snažit především: 

a) … o rozumový a tělesný rozvoj každého dítěte 

b)  …o rozvoj potencialit každého dítěte 

c) …o vytváření správného světového názoru dětí 

 

19. Učitel/ka v mateřské škole… 

a) … by neměl/a nikdy žádné dítě kárat 

b) …by neměl/a nikdy děti chovat 

c) … by neměl/a nikdy dítě zesměšňovat  

 

20. Od rodičů jako učitel/ka očekávám: 

a) že budou respektovat mé názory 

b) že budou experty na své vlastní dítě 

c) že budou experty na pedagogiku 

 

21. S rodiči budu diskutovat především: 

a) o jejich dítěti, jeho zájmech a potřebách 

b) o pedagogických zásadách a výchově obecně 

c) o výsledcích mého pozorování dítěte a úkolech pro rodinu 

 

22. Učitel/ka mateřské školy by měl/a   

a) …dělat vše ve prospěch dětí 

b)  …zajistit, aby děti dostávaly jednou týdně ryby 

c) …zajistit, aby děti chodily slušně oblečené 

 



23. Učitel/ka mateřské školy by měl/a u dětí z těchto vlastností podporovat nejvíc… 

a) snahu být lepší než ostatní 

b) samostatnost 

c) pravdivost (aby si nevymýšlelo) 

 

24. Učitel/ka mateřské školy nese odpovědnost… 

a) za přesné dodržování denního režimu 

b) za zapojování dítěte do všech činností v MŠ 

c) za vytváření programu pedagogických činností 

 

25. Učitel/ka mateřské školy by měl/a být ve vztahu k dětem především: 

a) autoritou 

b) laskavě důsledná 

c) vždy veselá 

 

26. Učitel/ka v mateřské škole by prvořadě  neměl/a  

a) chodit výstředně oblékaný/ná 

b) přijímat dítě s podmínkou (až se začneš sám oblékat, to tě budu mít rád/a!) 

c) se s dítětem mazlit (pochovat, pohladit) 

 

27. Etika učitele/učitelky v MŠ souvisí především s jeho/její snahou o: 

a) pochopení,  důvěru, respektování a posun každého dítěte 

b) o asertivitivní chování k dětem i rodičům 

c) dosažení  maximálních profesních kompetencí 

 

28. Je nepřípustné, aby učitel/ka mateřské školy: 

a)   šířil/a xenofobní názory 

b) neměl/a řidičský průkaz 

c)    měl/a vadu výslovnosti  

 

29. Učitel/ka mateřské školy má ve svém osobním životě především 

a)  se vyvarovat pití alkoholu a kouření 

b)  nechovat se promiskuitně 

c)  být důvěryhodný/ná 

 



30. Být učitelem/učitelkou v mateřské škole znamená mimo jiné 

a) být schopný/á řešit situace a organizovat činnosti pro děti 

b) být schopný/á přizpůsobit se požadavkům rodičů a kolegů a vyhovět jim 

c) být schopný/á zajistit mateřské škole finance a umět s nimi hospodařit 


