
Dotazník předpokladů pro výkon povolání učitelky mateřské školy- 2018 

 

Zaškrtněte  řešení, které považujete ze svého pohledu za optimální: 

 

1. Z dětské knihovny jsou vyházené knížky a děti v nich šlapou. Reakce učitelky: 

a) „Děti, neviděly jste, kdo tady rozházel ty knížky? Kdo je rozházel, ten je také uklidí!“ 

b) „Děti, něco je tu špatně. Víte co?... Proč? Jak to vyřešíme?“  

c) „Děti, v knížkách se nešlape! Knížky jsou na čtení, ne na šlapání. Honem je pojďte uklidit!“ 

 

2. Pětiletý Kuba se vymočil vedle záchodu. Učitelka si toho všimne a reaguje:  

a) zavolá paní uklízečku, aby podlahu vytřela, s Kubou to neřeší. 

b) „Kubo, tohle by se pětiletému klukovi už stát nemělo. Musíš se dívat se kam čuráš.“ 

c) Kubo,  to se může stát. Paní uklízečka je ve třídě, můžeš ji poprosit o pomoc s úklidem.“  

 

3. Anička žaluje: „Paní učitelko, Honzík rozdává v šatně Bonpari.“ Reakce učitelky: 

a) „Aničko, žalování nemám ráda. Děti, sedněte si ke stolečku, dokud bonbón nevycucáte.“ 

b) „Děti, kdo má v puse bonbón, ten sedí u stolečku, dokud ho nevycucá…“ 

c) Honzíku, teď se ale opravdu zlobím.  Tvrdý bonbón by mohl někomu zaskočit. 

 

4. Do mateřské školky nastoupila v lednu nová dvouletá holčička, už týden vyžaduje, aby jí 
paní učitelka stále nosila v náručí a jakmile ji postaví na zem, pláče. Za učitelkou přijde 4 
letý Honzík, chytí ji za nohu: „Já chci také nosit, učitelko!“ Reakce učitelky: 

a) Učitelka si sedne na židličku: „Honzíku, ztratils kouzelné slovíčko. Vzpomeneš si na něj?“ 

b) Učitelka si sedne na židličku: „Honzíku, oba bych vás neunesla a Zuzanka je ještě malá.“ 

c) Učitelka si sedne na židličku: „A bude stačit, když tě pochovám spolu se Zuzankou?“ 

 

5. K obědu je čočka, kterou děti ve třídě nemilují. Reakce učitelky: 

a) „Děti, kdo sní, bude čočkový král a dostane na hlavu tuhle krásnou královskou korunu.“ 

b) „Děti, čočka je zdravá, kdo ji všechnu sní, dostane čokoládový bonbón.“ 

c) „Děti, k obědu máme čočku, vajíčko, okurku a chleba.“ 

 

6. Děti dostaly ráno nové Lego s autíčky. Odpoledne jedno autíčko chybí. Paní učitelka 
reaguje: 

a) „Děti, potřebuji pomoc, ztratilo se autíčko. Není tu nějaký detektiv, který ho vypátrá?“ 

b) „Děti, potřebuji pomoc, ztratilo se autíčko. Kdo ví, kdo ho vzal? Má ho někdo v kapse?“ 

c) „Děti, to je jednoduché. Zavoláme policii, přivezou policejního psa a ten zloděje 
vyčuchá.“ 



 

7. Děti se oblékají na vycházku a na Aničku jako vždy všichni čekají. Učitelka situaci 
komentuje: 

a) „No, to jsem si mohla myslet, že zase budeme čekat na Aničku.“ 

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

c) „Aničko, když někdo potřebuje pomoc, může dojít za paní učitelkou nebo za 
kamarádem.“  

 

8. Děti jdou kreslit jarní kytičky.  Čtyřletý Honzík je v kuchyňském koutku a chce vařit oběd 
pro panenku. Reakce učitelky: 

a)  „Honzíku, teď kreslíme kytičku pro maminku. Půjdeš s námi kreslit, nebo ji nakreslíš až 
uvaříš oběd?“ 

b) „Honzíku, pojď, maminka by byla smutná, žes jí nenakreslil obrázek.“ 

c) „Honzíku, pojď kreslit, oběd uvaří maminka!“ 

 

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

a) „Míšo, na stolku je čaj.“  

b) „Míšo, mléko je zdravé, zkus alespoň ochutnat.“ 

c) „Míšo, mléko je zdravé, vypij ho.“ 

 

 

10. Janička upadla a bolí jí koleno, na kterém se dělá modřina. Reakce učitelky: 

a)  „Janičko, to nic, než se vdáš, tak to bolet přestane. Pojď, dáme na to studený obklad.“  

b) „Janičko, taková velká holka přece nebude brečet. Dám ti na to studený obklad.“ 

c) „Janičko, potřebuješ pochovat nebo dáme studený obklad?“ 

 

11. Učitelka se ptá dětí: „Máte někdo doma kočičku? Jestlipak víte, jak kočička dělá?“  
Všechny děti začnou hlasitě mňoukat. Reakce učitelky: 

a) „Tak už dost, kočky, ticho, už ani mňouk!“ 

b) „Ticho, děti, prosím, neřekla jsem, že máte mňoukat!“ 

c)  „Mňoukání nám jde bezvadně, to bylo koček! A kdo má doma pejska?“ 

 

 

12. Při obědě malý Pavlík nejí a bouchá lžící o stůl. Reakce učitelky: 

a) „Pavlíku, bouchání nás ruší u jídla, nebouchej nám tady a jez.“ 

b) Jde za ním a řekne: „Pavlíku, bouchání nás ruší u jídla. Dej mi tu lžíci, já tě nakrmím.“ 

c)  „Pavlíku, bouchání nás ruší u jídla, chceš, abych tě nakrmila?“  



 

13. Anička s Haničkou se perou o panenku. Paní učitelka reaguje: 

a) „Holky, neperte se, jste přece kamarádky.“ 

b) „Holky, dost. Zvládnete se domluvit pusou nebo vám mám pomoct?“ 

c) „Holky, když se nedokážete domluvit, dejte mi tu panenku, sedněte si ke stolečku a hrajte si 
se stavebnicí.“ 

 

14. Učitelka hodnotí kresbu dítěte, které nerado a ne právě úspěšně kreslí: 

a)  „Jirko, za tenhle portrét tě asi kamarád moc rád mít nebude…“ 

b)  „Jirko, vidím, žes Ondrovi nakreslil triko s obrázkem a modré oči…“ 

c) „Jirko, ty jsi ale šikulka! Vidíš, jak to jde, jen když se chce.“ 

 

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

 

15. Až budu paní učitelka v mateřské škole, budu se snažit především … 

a) předat dětem co nejvíc poznatků. 

b) , aby byly děti v mateřské škole spokojené. 

c) , aby si rodiče uvědomili význam předškolního vzdělávání.  

 

16. Učitelka mateřské školy… 

a) by neměla nikdy pomáhat dětem se sebeobsluhou, na pomoc dětem má uklízečky a 
pomocný personál. 

b) by měla se sebeobsluhou pomáhat jen těm dětem, které to potřebují, ostatní vést 
k samostatnosti. 

c) by měla vést děti k samostatnosti a současně ale pomáhat všem dětem, které její 
pomoc  potřebují.  

 

17. Učitelka mateřské školy by nikdy neměla vůči dětem: 

a)  být ironická 

b) vymýšlet si 

c) rozzlobit se 

 

18. Etická angažovanost učitele souvisí s jeho: 

a) charakterem 

b) inteligencí 

c) temperamentem 

 



 

19.  Učitelka MŠ nese odpovědnost za to, aby … 

a) děti v MŠ dostatečně jedly. 

b) měly děti přiměřené podněty. 

c) byly všechny děti kamarády. 

 

20. Je v pořádku, když paní učitelka … 

a) dává ostatním dětem za vzor jejich kamaráda. 

b) dává najevo, co cítí. 

c) požaduje od dětí kvalitní výkon. 

 

 

 

 

 

 


