
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta 
Přijímací zkoušky 2017 Učitelství pro MŠ - vědomostní test 

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

 
1.  Výraz „peadagogica“ dříve vyjadřoval: 

a. umění pečovat 
b. umění vychovávat  
c. umění vést 

 
2. Která z uvedených disciplín není pedagogickou disciplínou: 

a. srovnávací pedagogika 
b. sociální psychologie 
c. obecná didaktika 

 
3. S jakým alternativním výrazem pro předškolní pedagogiku se setkáváme v české 

terminologii?  
a. preprimární pedagogika  
b. primární pedagogika 
c. obecná předškolní didaktika  
 

4. RVP PV nepracuje s dílčími vzdělávacími cíli v oblasti: 
a. interpersonální 
b. biologické 
c. diagnostické 

5. Kooperativní učení je založené především:   
a. na vzájemné spolupráci dětí při řešení společných situací  
b. na soutěživých úlohách 
c. na odměnách a trestech  

6. Školský zákon má označení:  
a.  Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon)  
b.  Zákon č. 27/2016 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 
c.  Zákon č. 14/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 
7. E. H. Erikson za klíčový psychosociální konflikt předškolního věku považuje:   

a. konflikt mezi důvěrou a nedůvěrou  
b. konflikt mezi iniciativou a pocitem viny  
c. konflikt snažení a pocitu méněcennosti 

 
8.  Oborové a metodické profesní kompetence učitelky souvisí především:  

a. s tím, co učitelka dělá, čím se zabývá a jak má aktivitu metodicky zpracovanou  
b. s tím, jak vede třídní plánování a školní matriku  
c. s metodickým vstupováním do různých sociálních a interakčních vztahů  

 
9. Podle Maslowova vytvářejí lidské potřeby pyramidu od nejnižšího patra v tomto pořadí: 

a. fyziologické potřeby, potřeba bezpečí a jistoty, potřeba lásky a náležení, potřeba úcty a 
uznání, potřeba sebeaktualizace a sebeuskutečnění   

b. potřeba lásky a náležení, potřeba úcty a uznání, potřeba bezpečí a jistoty, potřeb 
sebeaktualizace a sebeuskutečnění, fyziologické potřeby 

c. potřeba lásky a náležení, fyziologické potřeby, potřeba bezpečí a jistoty, potřeba úcty a 
uznání, potřeba sebeaktualizace a sebeuskutečnění 



10. Mezi rituály v mateřské škole nepatří: 
a. ranní kruh 
b. prožitkové učení  
c. přání dobré chuti u jídla 

 
11. Předškolní dítě nazírá na svět pod vlivem subjektivního názoru. Tento znak nazýváme: 

a. centrace 
b. egocentrismus  
c. prezentismus 

 
12. Prekonvenční stadium vývoje morálky předškolního dítěte vymezuje: 

a. L. Kohlberg  
b. J. Piaget 
c. E.Erikson 

 
13.  Mezi role učitelky při spontánních hrách dětí v MŠ nepatří:  

a. pozorovatel her 
b. zadavatel her  
c. iniciátor her 

 
14. Třídní vzdělávací program: 

a. je souhrnem dokumentů, vztahující se k plánování, realizaci a evaluaci vzdělávacích činností 
v konkrétní třídě mateřské školy  

b. je souhrnem dokumentů, vztahující se k plánování, realizaci a evaluaci vzdělávacích činností 
v konkrétní mateřské škole 

c. je souhrnem dokumentů, vztahující se výhradně k realizaci vzdělávacích činností v konkrétní 
třídě mateřské škole  

 
15. S předškolním věkem (3-6 let) přichází tzv. 2. období otázek. Děti kladou otázky typu: 

a. Co kdo dělá? 
b. Co je to? 
c. Proč?  

 
16. Skutečnost, že dítě vidí svou osobnost z pohledu druhé osoby, nazýváme: 

a. zpětná vazba 
b. sociální odraz 
c. sociální zrcadlo   

17. 5. sjezd pěstounek českých mateřských škol se konal:  
a. 1908   
b. 1946 
c. 1990 

 
18. Předškolní období považoval J.J. Rousseau za období: 

a. tělesného a smyslového rozvoje 
b. „probuzení“ rozumu 
c. nedůležité vzhledem k ostatním vývojovým obdobím 

  
19. Autorem/autorkou knížky pro děti „Jak je bosé noze v rose“ je:  

a. Daisy Mrázková 
b. Milena Lukešová 
c. Jiří Žáček 

20.  Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do vzdělávacích oblastí. Kolik těchto oblastí je?  
a. 3 
b. 5  
c. 6 


