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1. Který z cílů není uvedený mezi 3 rámcovými cíli v RVP PV: 
a. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 
b. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
c. osvojení vědomostí, důležitých pro vstup do základní školy 

 
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. Rámcový 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. obecná didaktika 
c. teorie výchovy 

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 dvouletým 

  
7. Kooperativní učení je založené především:    

a.  na vzájemné spolupráci dětí při řešení společných situací  
b.  na soutěživých úlohách  
c.  na odměnách a trestech 

 
8.  Tzv. dětské konfabulace: 

 a.  jsou fantazijní smyšlenky, o kterých je dítě přesvědčeno, že jsou pravdivé 
 b.  můžeme považovat za první skutečné lži, protože si jimi chce dítě získat určitou výhodu nebo   
poškodit druhé 
 c.  jsou dětské bájné lži, které je vhodné trestat metodou přirozených následků 

 
9. Spoluautorem/spouautorkou knihy „Vzpoura deprivantů“ je: 

a. František Koukolík  
b. Zdeněk Helus 
c. Eva Opravilová 

 
 10. Srovnávací pedagogika je zaměřena:  

a. na studium zahraničních vzdělávacích systémů, školské inovace ve světě 
b. na studium vzdělávání jedinců s komunikačními problémy 
c. na studium vzdělávání a výchovy rizikové mládeže 

  



  
11. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy je součástí: 

a. modelu potřeb Z. Matějčka a J. Langmeiera  
b. Katalogu sedmi základních potřeb  
c. pyramidy potřeb A. Maslowa 

 
12. Označte správné tvrzení, týkající se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
v mateřské škole: 

a. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do tří stupňů. 
b. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do čtyř stupňů.  
c. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.  
 
13.  Školský zákon umožňuje odložit povinnou školní docházku:  
a. nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku  
b. nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší devátý rok věku 
c. dle individuálních potřeb dítěte 

 
14. Dle zaměření osobnosti se učitel, u kterého převládá zaměření především na to, čemu učí, 

nazývá:  
a. filantrop 
b. logotrop  
c. paidotrop 

 
15. Mezi oblasti vzdělávání v RVP PV nepatří: 
a. Dítě a jeho tělo 
b. Dítě a jeho psychika 
c. Dítě a jeho diagnostika 
 

16. Tzv. centra aktivit jsou typická pro: 
a. vzdělávací program Začít spolu  
b. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole 
c. mateřská centra 
 
17. J. V. Svoboda byl:  
a.  význačný český psycholog a spolupracovník prof. Z. Matějčka 
b.  učitel první  české opatrovny Na Hrádku z r.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.  Autorem příběhů o Rumcajsovi je:  
a. Václav Čtvrtek  
b. Eduard Petiška 
c. Zdeněk Smetana 

 
 


