
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: b) 

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

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

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:  c) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 … b) 

16. Učitelka mateřské školy… c) 

17. Učitelka mateřské školy by nikdy neměla vůči dětem: a) 

18. Etická angažovanost učitele souvisí s jeho: a) 

19.  Učitelka MŠ nese odpovědnost za to, aby … b) 

20. Je v pořádku, když paní učitelka … b) 

 

 


