Přílohy
Příloha č. 1: Dotazník pro rodiče dětí docházejících do LMŠ
1. Pohlaví: Žena/ Muž
2. Věk: 20 – 30 let/ 31 – 35 let/ 36 – 40 let/ 41 – 50 let/ 50 – 60 let
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
◦ Základní škola
◦ Střední odborné učiliště
◦ Střední škola
◦ Vyšší odborná škola
◦ Vysoká škola
◦ Jiné/ uvedení titulu:...
4. Proč jste se rozhodl/a umístit své dítě do lesní mateřské školy (LMŠ)? (Otevřená
otázka)
5. Kolik dnů v týdnu Vaše dítě do LMŠ dochází?
◦ 1 den
◦ 2 dny
◦ 3 dny
◦ 4 dny
◦ 5 dnů
◦ Chodí jen občas, nárazově
6. Máte zkušenost s jiným předškolním zařízením? Pokud ano, napište s jakým,
případně zda ho Vaše dítě stále navštěvuje: (vlastní odpověď).
7. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o vzdělávacích a výchovných
činnostech

LMŠ

(o

pedagogických

plánech,...)?
◦ Ano, mám přehled
◦ Chtěl/a bych být informována více
◦ Ne, ale nevím, jak informace získat
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principech,

pravidlech,

vzdělávacích

◦ Ne, nezajímám se o to
◦ Jiná odpověď:...
8. Konají se podle Vás akce (rodičovské schůzky, společná setkání,...) v LMŠ
dostatečně často?
◦ Ano, mohlo by jich být i méně
◦ Ano, tak akorát
◦ Ne, mohlo by jich být více
◦ Jiná odpověď:...
9. Zapojujete se do činnosti LMŠ? Jakým způsobem? (Otevřená otázka)
10. Máte pocit, že se na chodu LMŠ podílíte dostatečně?
◦ Ano
◦ Chtěl/a bych se zapojit více
◦ Nemám o to zájem
◦ Jiná odpověď:...
11. Jak jste spokojen/a s vedením LMŠ?
◦ Jsem velmi spokojen/a, nemohu si stěžovat
◦ Celkem spokojen/a
◦ Spíše nespokojen/a
◦ Rozhodně nespokojen/a
◦ Jiná odpověď:
12. Jak hodnotíte pedagogy a jejich práci v LMŠ? (Otevřená otázka)
13. Co se Vám na LMŠ líbí? (Otevřená otázka)
14. Co se Vám naopak nelíbí? Co by chtělo zlepšit? (Otevřená otázka)
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Příloha č. 2: Okruh otázek pro pedagogy v LMŠ
1. Jaké máte vzdělání?
2. Máte předchozí zkušenost s prací s dětmi? S jinými školskými zařízeními?
3. Jaká byla Vaše představa o LMŠ předtím, než v ní začal/a pracovat? Proč
jste se ucházel/a o práci v LMŠ?
4. Změnil se za tu dobu, co v LMŠ pracujete, Váš pohled na ní?
5. Co vše je náplní práce pedagoga v LMŠ? Jak jste spokojen/a se svou prací?
6. Máte kromě práce v LMŠ další zaměstnání?
7. Jak se ztotožňujete s pedagogickými principy LMŠ? S pravidly,
vzdělávacími plány...?
8. Jak podle Vás fungujete jako tým?
9. Jaký máte vztah k zakladatelkám?
10. Jaký máte vztah k rodičům dětí?
11. Jaké jsou podle Vás výhody a nevýhody v LMŠ?
12. Počítáte s prací v LMŠ i nadále?

Příloha č. 3: Okruh otázek pro zakladatelky LMŠ
1. Co Vás přimělo založit LMŠ? Jaký byl první impulz?
2. Co bylo potřeba ke vzniku a propagaci školky?
3. Jaký je Váš pohled na LMŠ? Změnil se za tu dobu, co se na ní podílíte?
4. Jaké myslíte, že jsou Vaše hlavní cíle? Vize do budoucna?
5. Jak jste si rozdělily role ve vedení?
6. S kým vším spolupracujete? Jednáte? (obec, firmy...?)
7. Jak funguje financování LMŠ?
8. Jak myslíte, že se na chodu školky podílí rodiče? Jakou měrou a jak důležitá
je jejich pomoc?
9. Jak hodnotíte spolupráci s průvodci (pedagogy)?
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Příloha č. 4: Otázky zařazené do omnibusu
1. Slyšel/a jste už o lesních mateřských školách (LMŠ)? Tedy o alternativních
školkách, v nichž děti většinu dne a jeho programu tráví za každého počasí
venku v přírodě?
a) Ne, dosud nikdy.
b) Ano, jen tak okrajově
c) Ano. Myslím, že mám o nich celkem dobrou představu
d) Ano, do činnosti LMŠ se zapojuji
e) Jiná odpověď: ….
– Filtr – (v případě kladné odpovědi vyplnil respondent následující):
2. Odkud jste se o LMŠ dozvěděl/a?
a) Z masmédií – noviny, televize, internet...
b) Z místního tisku či plakátů apod.
c) Od známého
d) Z jiného předškolního či školního zařízení
e) Jiná odpověď: ….
3. Máte s LMŠ osobní zkušenost?
a) Ne
b) Ne přímo, dochází (či docházeli) do ní děti příbuzných/ přátel/ známých
c) Ano, moje dítě ji navštěvuje/ navštěvovalo
d) Ano, v jedné pracuji
e) Jiná odpověď: ….
– Konec filtru –
4. Co si myslíte o tomto způsobu předškolního vzdělávání?
a) Myslím, že je skvělé. Fandím tomu
b) Celkem se mi líbí
c) Nemám na to utvořený názor
d) Moc se mi to nezdá
e) Neschvaluji to, nelíbí se mi
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f) Jiná odpověď: ….
5. Vžijte se do role, že máte dítě v předškolním věku. Pokud byste řešil/a
předškolní vzdělávání pro Vaše dítě, dal/a byte své dítě do LMŠ?
a) Ano – uvést důvod: ….
b) Ne – uvést důvod: ….
6. Lesní školky u nás mohou prozatím fungovat pouze jako soukromá iniciativa
(např. občanský spolek). Souhlasil/a byste s tím, aby se mohly zařadit do
rejstříku škol, tedy mezi oficiální předškolní vzdělávací zařízení? Pro LMŠ by
se tak zlepšily právní i finanční podmínky (např. byla by možná úleva z daní,
menší školkovné pro rodiče apod.).
a) Ano, rozhodně
b) Spíše ano
c) Nevím, je mi to jedno
d) Spíše ne
e) Rozhodně ne
f) Jiná odpověď: ….
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