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1. Mezi pět okruhů klíčových kompetencí uvedených v RVP PV nepatří:  
a. kompetence k řešení problémů 
b. kompetence asertivní                                                         
c. kompetence činnostní a občanské 
 

2. Které tvrzení je pravdivé:  
Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání  
a. organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let 
b. organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let 
c. organizuje pro děti ve věku od 5 do zpravidla 6 let 
 

3. Název státního předškolního kurikula z roku 1984 byl: 
a. Prozatímní osnovy pro mateřské školy 
b. Osnovy výchovné práce pro jesle a mateřské školy    
c. Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy         

 
4. Pojem společnost znalostí byl vymezen  

a. Boloňskou deklarací v r. 1999 
b. Evropskou dohodou z Lucemburku v r. 1993 
c. Lisabonským procesem v roce 2000                                      

                                                                                                                     
5. Představitelem teorie „přirozené výchovy“ ve shodě s přírodou je: 

a. Jan Amos Komenský 
b. Jean Jacques Rousseau                                                               
c. John Dewey 

 
6. Pro lesní mateřské školy zařazené do sítě škol a školských zařízení: 

a. není závazný RVP PV 
b. je závazný RVP PV                                                                   
c. určuje závaznost RVP PV Česká školní inspekce 

 
7. RVP PV  vymezuje úroveň klíčových kompetencí,  

a. která je obecně dosažitelná dítětem ukončujícím předškolní vzdělávání    
b. která je obecně dosažitelná dítětem vstupujícím do předškolního vzdělávání 
c. které je povinno dosáhnout dítě před nástupem do základní školy 

 
 

8. Montessoriová cituje ve svých knihách prosbu dítěte, kterou k ní vzneslo: 
a. „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“                                             
b. „Řekni mi, abych to pochopil sám.“ 
c. „Ukaž mi, abych to uměl sám.“ 

 
9. Komenský zahrnuje i nejmenší děti do systému vševýchovy ve svém díle: 

a. Pansofia 
b. Pampaedia                                                                                    
c. Panorthosie 

 
10. Vzdělávací program“ Začít spolu“ je mezinárodně označovaný jako : 

a. Step by step                                                                                   
b. We are together 
c. Start educations                        

 



11.  Dle RVP PV v předškolním vzdělávání 
a. mohou být vytvářeny třídy s věkově heterogenním uspořádáním pouze v případě, že ve 

třídě je zařazeno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami  
b. mohou být vytvářeny třídy s věkově homogenním i heterogenním uspořádáním 
c. nemohou být vytvářeny třídy s věkově heterogenním uspořádáním v případě, že ve třídě 

jsou i děti, které před začátkem školního roku nedosáhnou třetího roku věku 
 

12. Systém evaluace ve školním programu má dle pravidel RVP PV popisovat: 
a. pouze rámcové oblasti autoevaluace 
b. pouze oblasti autoevaluace a její prostředky  
c. oblasti autoevaluace, prostředky autoevaluace, časový plán a odpovědnost učitelů 

 
13. Provádění pedagogické diagnostiky 

a. je povinností učitele mateřské školy                                                
b. není povinností učitele mateřské školy 
c. je povinností pouze speciálního pedagoga mateřské školy 

 
14. Schopnost empatie je: 

a. schopnost znát  vlastní emoce 
b. schopnost pomáhat bezmocným, malým…                                
c. schopnost porozumět pocitům druhých…      

 
15. Pyramida lidských potřeb amerického psychologa Abrahama Maslowa nezahrnuje: 

a. potřeba sebeaktualizace a sebeuskutečnění 
b. potřeba otevřené budoucnosti                                         
c. potřeba lásky a sounáležitosti 

 
16. Prezentismus v nazírání dítěte na svět se projevuje: 

a. chápání všeho ve vztahu k přítomnosti                              
b. přeceňováním velikosti nejbližších podnětů 
c. přičítáním vlastností živých lidských bytostí i neživým objektům 

 
17. Gillernová  uvádí jako základ uplatňování profesních dovedností učitelky mateřské 

školy:   
a. oborové dovednosti 
b. sociálněpsychologické dovednosti                                           
c. diagnostické dovednosti 

 
18. Bilingvismus v rodině znamená: 

a. dvojjazyčnost                                                                                    
b. jednojazyčnost 
c. nejednotnou výchovu 

 
19. Mezi dimenzionální modely způsobu výchovy nepatří: 

a. dimenze emočního vztahu 
b. dimenze řízení 
c. dimenze závislosti                                                                               

 
20. Autorem knihy Tři roky prázdnin je: 

a. Jiří Žáček                                                                                   
b. Jan Trnka 
c. Eva Opravilová 

 

 



 

 

 


