
 

109 
 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY 

  



 

110 
 

Príloha 1 Dotazník pre riaditeľov materských škôl 
 

Dotazník pre riaditeľov materských škôl 
 

1. Aký typ materskej školy riadite? 
 
a) štátna 
b) súkromná 
c) cirkevná 
 
 
2. Aké by podľa Vás boli optimálne podmienky pre efektívne zaradenie 

cudzojazyčnej prípravy detí predškolského veku z pozícia vedenia MŠ? 
 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............................................................................. 
 

3. Akými nástrojmi by podľa Vás mal štát vstupovať do procesu cudzojazyčnej 
prípravy v materských školách? 

 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
4. Aké  by podľa Vášho názoru mali byť minimálne kvalifikačné požiadavky na 

učiteľa cudzieho jazyka v materskej škole? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
5. Existuje podľa Vášho názoru dostatok možností pre ďalšie vzdelávanie 

a profesionalizáciu učiteliek cudzieho jazyka pre predškolský stupeň? 
 

a) áno 
b) nie 
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6. Kto by podľa Vás mal ďalšie vzdelávanie budúcich učiteľov cudzích jazykov  
na predškolskom stupni zabezpečovať? 

 
a) vysoká škola 
b) metodicko-pedagogické centrá 
c) jazykové školy 
d) štátny pedagogický ústav 
e) iné (uveďte aké)........................................................................................................... 
 
 
7. Aké by podľa Vás malo byť ideálne materiálno – technické vybavenie Vašej 

materskej školy/triedy, v ktorej sa realizuje oboznamovanie detí s cudzím 
jazykom? 

 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................     

 
8. Realizuje sa vo Vašej materskej škole oboznamovanie detí s cudzím jazykom? 
 
a) áno 
b) nie 

 
 

Ak ste odpovedali áno, pokračujte prosím v otázkach č. 9, 10 a 11.  Ak ste odpovedali 
nie, prejdite na poslednú otázku – č. 12.  
 
 
9. Z akých dôvodov ste sa rozhodli poskytovať cudzojazyčnú výučbu vo Vašej  
     materskej škole? (Môžete označiť viac možností) 
 
a) pre záujem zo strany rodičov 
b) pre zohľadnenie aktuálnych trendov a požiadavky viacjazyčnosti / v nadväznosti 

na povinné vyučovanie CJ na prvom stupni ZŠ) 
c) pre zatraktívnenie ponuky materskej školy 
d) iné (uveďte aké)........................................................................................................... 
 
10. Máte vo Vašej materskej škole Školský vzdelávací program rozšírený o 

cudzojazyčnú výučbu? 
 
a) áno (uveďte prosím kto a na základe čoho túto oblasť Vášho Školského 

vzdelávacieho programu pripravuje): 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

b)  nie 
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11. Akým spôsobom podporujete cudzojazyčnú výučbu vo Vašej materskej škole? 
 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 
 

12.  Z akých dôvodov ste sa rozhodli neposkytovať cudzojazyčnú výučbu vo Vašej 
materskej škole? (Môžete označiť viac možností) 
 
a) nemám k dispozícii kvalifikovaného učiteľa 
b) nepovažujem cudzojazyčnú výučbu v materskej škole za dôležitú 
c) iné, uveďte aké 
 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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Príloha 2 Dotazník pre učiteľov cudzích jazykov v materských školách 
 

Dotazník pre učiteľov cudzích jazykov v materských školách 
 

 
Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega, 
obraciame sa na Vás ako na odborníkov v oblasti predškolskej výchovy 
a vzdelávania, ktorých skúsenosti môžu  obohatiť výsledky pedagogického 
výskumu orientovaného na oboznamovanie detí s cudzími jazykmi na 
predškolskom stupni. Na získanie relevantných údajov Vám dávame k dispozícii 
dotazník, ktorý je anonymný a údaje z ktorého budú spracované výlučne pre 
potreby skvalitnenia prípravy učiteľov cudzích jazykov v materských školách. Za 
Vašu ochotu Vám ďakujeme.  
 
1. V akom type materskej školy učíte? 
 
d) štátna 
e) súkromná 
f) cirkevná 

 
2. Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie? 
 
a) stredoškolské bez maturitnej skúšky 
b) stredoškolské nepedagogického zamerania 
c) stredoškolské pedagogického zamerania 
d) vysokoškolské 1.stupňa (Bc.) nepedagogického zamerania 
e) vysokoškolské 1.stupňa (Bc.) pedagogického zamerania 
f) vysokoškolské 2.stupňa (Mgr.) nepedagogického zamerania 
g) vysokoškolské 2. stupňa (Mgr.) pedagogického zamerania 
h) vysokoškolské 3. stupňa (PhD.) nepedagogického zamerania 
i) vysokoškolské 3. stupňa (PhD.) pedagogického zamerania 

 
3. Označte všetky ukončené typy vzdelania v oblasti cudzieho jazyka, ktorý 

vyučujete: 
 
a) maturitná skúška z cudzieho jazyka 
b) štátna skúška z cudzieho jazyka bez kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka 

v predprimárnom a primárnom vzdelávaní (napr. na štátnej jazykovej škole) 
c) štátna skúška z cudzieho jazyka so získaním kvalifikácie na vyučovanie cudzieho 

jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní  
d) štátna skúška z cudzieho jazyka so získaním kvalifikácie na vyučovanie cudzieho 

jazyka v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní (napr. v rámci doplňujúceho 
pedagogického štúdia) 

e) certifikát o vzdelaní v oblasti cudzieho jazyka (napr. TOEFL, TOEIC, IELTS, 
Cambridge ESOL exams, iné – uveďte aký) 

f) iné 
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4. Aký cudzí jazyk vyučujete? 
 
a) anglický 
b) nemecký 
c) francúzsky 
d) iný (uveďte 

aký)................................................................................................................ 
 
 

5. Oboznamovanie s cudzím jazykom v MŠ realizujete ako: 
 
a) interná (kmeňová) učiteľka  
b) externá učiteľka 
 
 
6. Oboznamovanie detí s cudzím jazykom realizujete: 
 
a) formou krúžkovej činnosti 
b) začlenením do bežných organizačných foriem denného poriadku (Ak ide o súčasť 

bežných organizačných foriem denného poriadku, uveďte prosím, akým spôsobom 
a ktorých): 

            
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
7. Aký časový priestor je vyhradený na oboznamovanie detí s cudzím jazykom 

v materskej škole, na ktorej pôsobíte? Uveďte prosím čas v minútach za 
týždeň. 

 
.............................................min./týždeň 

 
 

8. Podľa akej  metodiky postupujete pri oboznamovaní detí s cudzím jazykom? 
(Môžte označiť viacero možností)  

 
a) podľa metodických príručiek k učebniciam CJ, ktoré na hodinách používam 
b) podľa metodických príručiek pre učiteľov CJ pre predškolský a mladší školský vek 
c) podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu 
d) k oboznamovaniu detí s CJ pristupujem intuitívne, neriadim sa žiadnou konkrétnou 

metodikou 
e) iné (uveďte) ............................................................................................................... 
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9. Ktoré formy spoluúčasti rodičov detí, ktoré oboznamujete s cudzím jazykom 
v materskej škole sa Vám javia ako efektívne (môžte označiť viacero 
možností): 

 
a) materiálna pomoc 
b) účasť na edukačných aktivitách cudzojazyčnej výučby 
c) pozitívne motivovanie a povzbudzovanie dieťaťa 
d) iné (uveďte 

aké)............................................................................................................. 
 
10. Aké je podľa Vášho názoru materiálno-technické vybavenie materskej 

školy/triedy, v ktorej realizujete oboznamovanie detí s cudzím jazykom? 
 
a) ideálne -  mám k dispozícii všetky audio-vizuálne a didaktické pomôcky, ktoré na 

oboznamovanie detí s CJ potrebujem 
b) nie celkom ideálne - niektoré audio-vizuálne a didaktické pomôcky chýbajú, alebo 

si nosím/pripravujem vlastné 
c) nevyhovujúce – všetky audio-vizuálne a didaktické pomôcky si nosím 

a pripravujem vlastné 
 
11. Privítali by ste ponuku ďalšieho vzdelávania pre skvalitnenie Vašich 

spôsobilostí vo vyučovaní cudzieho jazyka v materskej škole? 
 

a)  áno 
b) nie 

 
12. Kto by podľa Vás mal ďalšie vzdelávanie v oblasti cudzojazyčnej výučby na 

predškolskom stupni zabezpečovať? 
 
f) vysoká škola 
g) metodicko-pedagogické centrá 
h) jazykové školy 
i) Štátny pedagogický ústav 
j) iné (uveďte aké)........................................................................................................... 

 
13. Čo je podľa Vášho názoru zmyslom a cieľom cudzojazyčnej prípravy detí 

predškolského veku? 
 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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Príloha 3 Príklad písomnej retrospektívnej výpovede absolventa odboru PEP  
   PFPU v Prešove 

 
Po nie veľmi prívetivom období puberty som po maturite silne zatúžila po voľnosti, 

slobode, cestovaní..., no osud mal so mnou iné plány. Na prijímacie skúšky na PF PU som 

šla len tak, vyskúšať, a prijali ma. Mojim plánom bolo nastúpiť a študovať, pokým si niečo 

nenájdem v zahraničí. Teraz som šťastná, že sa to nepodarilo. Po pár mesiacoch prišla 

možnosť pribrať si k môjmu odboru aj anglický jazyk, a to ma veľmi lákalo. Po chvíli som 

dostala ponuku učiť anglický jazyk deti predškolského veku a zrazu sa vo mne prebudili 

city, o ktorých som ani len netušila. Našla som sa v svojom budúcom povolaní. Štúdium 

anglického jazyka na PF PU ma ovplyvnilo vo veľkej miere, až natoľko, že sa mu venujem 

doteraz a dúfam, že ešte dlho budem. 

Štúdium psychológie a pedagogiky mi umožnilo pochopiť a poznať dieťa a štúdium 

anglického jazyka ma vybavilo odbornými vedomosťami z lexikológie, fonetiky, 

gramatiky, či didaktiky. Po odbornej stránke nás štúdium pripravilo na prax dostatočne, ale 

treba mať na pamäti, že štúdium jazyka ako takého závisí vo veľkej miere na samostatnom 

štúdiu a zodpovednom prístupe študenta. No privítala by som širšiu škálu praktických 

zručností, tvorenie príprav na hodiny a oboznámenie sa s konkrétnymi hrami. V praxi som 

pocítila nedostatok vlastnej kompetencie využívať IKT na hodinách a jednako vyhľadávať 

informácie, aktivity a nápady na internete pre vlastnú potrebu, poznať rôzne web stránky, 

komunity, akcie a súťaže pre žiakov. Ďalej by bolo zaujímavé oboznámiť sa s niektorými 

spôsobmi projektového vyučovania, ako je napr. etwinning, ktoré je ako ušité pre rozvoj 

komunikačných zručností žiaka predškolského alebo školského veku. Pod tlakom inovácie 

výchovno-vzdelávacieho procesu sa aj výučba cudzieho jazyka mení v značnej miere – 

stáva sa povinným vyučovacím jazykom. Bolo by viac ako užitočné poznať vzdelávacie 

a výkonové štandardy v jednotlivých ročníkoch alebo náplň jazykového krúžku. Stálym 

problémom pretrvávajúcim v našom školstve sú učebnice. Veľmi dôležité je poznať aspoň 

niektoré učebnice na trhu, vedieť ich kriticky zhodnotiť a na základe istých kritérií vedieť 

vybrať tie najvhodnejšie pre vlastných žiakov. K viacerým knihám sú priložené hotové 

edukačné softvéry – poznať ich a vedieť ich v praxi efektívne využiť je ďalším možným 

problémom na riešenie. V neposlednom rade chcem spomenúť využitie interaktívnej 

tabule, ktorá je azda najpoužívanejším IKT prostriedkom na našich školách. Poznanie 

možnosti jej využitia v edukačnom procese anglického jazyka by malo mať svoje 

opodstatnené miesto v príprave študentov na budúce povolanie. Takže stále je na čom 

pracovať  


