Příloha 1 – Ukázka dotazníku pro předškolní pedagogy
Vážené kolegyně,
jsem studentkou denního studia oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK
v Praze. V současné době sbírám data pro svoji diplomovou práci na téma „Logopedická
intervence v mateřských školách v podhůří Orlických hor.“ Obracím se na Vás s prosbou
o spolupráci. Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se logopedické
intervence ve Vaší mateřské škole. Zjištěné údaje nebudou zneužity a poslouží pouze
k výzkumným účelům. Pokud budete mít zájem, mohu Vás s jejich výsledky seznámit.
Za poskytnuté informace předem děkuji.
Hodící se odpověď zaškrtněte, popřípadě dopište.
1. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Střední pedagogické

……

Vyšší odborné pedagogické

……

VŠ bakalářské

……

VŠ magisterské

……

Pokud jiné, jaké:

……

2. Máte nějaké vzdělání v oblasti speciální pedagogiky?
Vyšší odborné studium

……

Bakalářské studium

……

Magisterské studium

……

Logopedický kurz

……

Pokud jiné, jaké:

……

Nemám vzdělání v této oblasti

……

3. Uvažujete o rozšíření vaší kvalifikace?

ANO NE

4. Umožňuje vaše vzdělání vykonávat činnost logopedického asistenta?
ANO NE
Pokud ano, uveďte prosím, zda vykonáváte činnost logopedického asistenta.

5. Jaká je vaše odborná připravenost pro práci s dítětem s narušenou komunikační
schopností? Zakroužkujte na škále:

výborná 1 2 3 4 5 nedostatečná

6. Kolik dětí je ve vaší třídě?

……

7. Kolik je ve vaší třídě dětí s narušenou komunikační schopností nebo odchylkou od
správného vývoje řeči?
……
8. Zjistíte-li u dítěte logopedický problém, jak postupujete?
Informuji rodiče dítěte

……

Individuálně pracuji s dítětem na nápravě

……

Poradím se s klinickým logopedem/ logopedem

……

Jiné:
9. Jaké činnosti nejčastěji používáte pro rozvoj řečových schopností u dětí?
Dechová cvičení

……

Artikulační cvičení

……

Sluchová cvičení, rytmizace

……

Zraková cvičení

……

Čtení knížek

……

Poslech pohádek/příběhů a jejich interpretace

……

Dramatizace

……

Grafomotorická cvičení

……

Nacvičování básní/ písní

……

Rozhovor/konverzace

……

Pokud jiné, uveďte prosím jaké:

……

10. Kolikrát týdně zařazujete činnosti na rozvoj řečových schopností?
Každý den

……

Přibližně 3x týdně

……

Přibližně 1-2x týdně

……

Ne každý týden

……

Jiné:

……

11. Zařazujete výše uvedené činnosti záměrně za účelem logopedické prevence?
ANO NE
12. Jaký je váš věk?
Do 20 let

……

21-30 let

……

31-40 let

……

41-50 let

……

Nad 50 let

……

13. Jaká je vaše délka praxe v oblasti předškolního vzdělávání?
Do 2 let

……

Do 6 let

……

Do 12 let

……

Do 19 let

……

Do 27 let

……

Do 32 let

……

Nad 32 let

……

Příloha 2 – Ukázka otázek pro rozhovor
Kolik je ve vaší mateřské škole tříd?
Kolik je ve vaší mateřské škole v současné době zapsáno dětí?
Kolik dětí má narušenou komunikační schopnost nebo odchylku od správného vývoje řeči?
Jaká NKS se objevuje?
Kolik pedagogů pracuje ve vaší mateřské škole?
Pracuje ve vaší mateřské škole pedagog se vzděláním v oblasti logopedické péče?
Spolupracuje vaše mateřská škola s klinickým logopedem?
Je ve vaší mateřské škole zajištěna logopedická intervence?
Máte ve vaší mateřské škole logopedický kroužek?
Považujete za důležité, aby měla učitelka MŠ vzdělání v oblasti logopedické péče?

