
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: 
b) 

 

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

 

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

 

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

 

5. Učitel/ka svolává děti do kruhu: c) 
 

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

 

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

 

8. Učitel/ka hodnotí kresbu dítěte: b) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

19. Učitel/ka v mateřské škole… c) 

 

20. Od rodičů jako učitel/ka očekávám: b) 

 

21. S rodiči budu diskutovat především: a) 

 

22. Učitel/ka mateřské školy by měl/a:  a) 
 

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

 

24. Učitel/ka mateřské školy nese odpovědnost… c) 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


