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Přijímací zkoušky 2016 Učitelství pro MŠ - vědomostní test 
 

Odpovědi vyplňujte zabarvením kolečka u odpovídajícího čísla otázky na formuláři bez zadání. 
 

1.  Soňa Koťátková je spoluautorkou knihy: 
a. Psychologie pro učitelky mateřských škol  
b. Rok v mateřské škole 
c. Předškolní pedagogika 

 
2.  Název Mateřská škola byl v naší zemi legalizován:  

a.   Návrhem zákona pro mateřské školy z roku 1917 
b.   Říšským zákonem z roku 1869  
c.    Prozatímními osnovami pro mateřské školy z roku 1953  
 

3. Zkratka RVP PV znamená:  
a. Rozvíjející výchovný program pro předškolní výchovu 
b. Rozvíjející vzdělávací program pro předškolní věk 
c. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 
4. Mezi 5 okruhů klíčových kompetencí uvedených v RVP PV nepatří: 

a. kompetence sociální a personální  
b. kompetence asertivní 
c. kompetence k učení 

5. Mezi pedagogické discipliny nepatří:   
a. psychoanalýza  
b. andragogika 
c. dějiny pedagogiky 

6. Uplatňovat princip individualizace ve vzdělávání znamená:  
a.  věnovat pozornost výhradně dětem se zdravotním postižením a dětem nadaným 
b.  věnovat pozornost všem dětem 
c.  věnovat pozornost výhradně dětem se zdravotním postižením  
 

7. RVP PV udává rámcové cíle pro vzdělávání v mateřské škole. Kolik jich je?  
a. 3 
b. 5  
c. 7 

 
8. Pedagogický směr pedocentrismus: 

a. považuje dítě za prázdnou nádobu, kterou je třeba naplnit  
b. považuje dítě za dědičně determinované  
c. respektuje individualitu dítěte  

 
9. Podle teorie Basila Bernsteina závisí úspěšnost žáka ve vzdělávání na: 

a. počtu dětí v rodině, ze které pochází 
b. na sociokulturním prostředí, ze kterého pochází 
c. na obvodu hlavy při narození dítěte 

 
 10. Komparativní pedagogika je zaměřena: 

a. na popis a analýzu školských systémů ve dvou či více zemích 
b. na vzdělávání jedinců s komunikačními problémy 
c. na komplexnost komponent edukační reality 



  11. Proces utváření a vývoje osobnosti působením sociálních vlivů nazýváme: 
a. sociometrie 
b. sociální cítění 
c. socializace 

 
12. Základní cíle pro celý systém školní vzdělávací soustavy jsou formulované v:  
a. Rámcových výchovně vzdělávacích programech 
b. Bílé knize 
c. Školních vzdělávacích programech 

 
13.  Pod pojmem didaktický trojúhelník si představuji: 
a. využití rovnostranného trojúhelníku při výuce matematiky 
b. vztah mezi žákem, učitelem a učivem 
c. vztah mezi školou mateřskou, základní a rodinou 

 
14. Sebenaplňující proroctví:  
a. je správná či nesprávná předpověď o budoucím výkonu jedince, která se nemůže nikdy splnit, i 

když je v ní jedinec utvrzován a uvěří jí 
b. je správná či nesprávná předpověď o budoucím výkonu jedince, která se vždy skutečně splní, i 

když o ní jedinec vůbec neví 
c. je správná či nesprávná předpověď o budoucím výkonu jedince, která se může skutečně splnit, 

jestliže je v ní jedinec utvrzován a uvěří jí 
 
15. Mezi oblasti vzdělávání v RVP PV nepatří 
a. Dítě a jeho tělo 
b. Dítě a jeho psychika 
c. Dítě a jeho vědomosti 
 

16. Jaké třídy najdeme v mateřských školách, které pracují podle kurikula podpory zdraví: 
a. věkově smíšené 
b. věkově rozdělené 
c. věkově smíšené i věkově rozdělené 

 
17. J. V. Svoboda byl: 
a. význačný český psycholog a spolupracovník prof. Z. Matějčka 
b. zakladatel první  české opatrovny 1832 
c. tvůrce pracovního plánu pro školy mateřské z roku 1940 

 
18. J. J. Rousseau byl zastáncem: 
a. přirozené výchovy ve shodě s přírodou 
b. rozumové výchovy v předškolním období 
c. využití knih jako výchovného prostředku 

 
19. Přístup k dítěti v dnešní mateřské škole vychází:                                                                       

a. z osobnostně orientovaného modelu                                                                                              
b. z liberálně orientovaného modelu                                                                                                 
c. ze školsky orientovaného modelu 

    20.  Kdo je autorem? „ To jednou šlo pět kluků do školy. On ovšem chodili do jiné školy, než do 
jaké děti chodí. Nebyla to první ani druhá třída, ale úplně jiná škola, jakou nikdo nezná. Tak šli a 
cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou branku, celou rezavou.“ 

a. František Hrubín 
b. Eduard Petiška 
c. Jiří Trnka 

 


