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Jméno:

Datum:
DOTAZNÍK PRO RODIČE B C

Milí rodiče, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku, který nám pomůže při komplexním posouzení čtení a jeho rozvoje 
u Vašeho dítěte. Dotazník má dvě části. Prosíme o výběr jedné - nejvíce přiléhavé odpovědi. DĚKUJEME!

Část A – Prosíme, zaškrtněte vhodnou odpověď. ANO NE

 1. Je čeština hlavní jazyk, kterým doma mluvíte?

 2. Čtete Vy sami rádi a často?

 3. Čtete Vy sami pravidelně knihy, e-knihy, noviny atd. (alespoň 2× týdně)?

 4.  Měli jste Vy nebo druhý rodič někdy vážnější problémy se čtením (ať už diagnostikované či ne)?

 5. Máte doma knihovnu, v níž je alespoň 20 dětských knih?

 6. Navštěvujete Vy/vaše dítě veřejnou knihovnu?

 7. Má vaše dítě místo, kde si pravidelně čte/čtete (postel, křeslo, koberec, …)?

 8. Dostává dítě v rodině knihy jako dárky (k narozeninám, Vánocům)?

 9. Poslouchá vaše dítě audioknihy, pohádky?

 10.  Tráví Vaše dítě více než 1 hodinu denně u počítače, televize nebo na telefonu (youtube, hry)?

Část B – Prosíme, zaškrtněte vhodnou odpověď. Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Spíše 
nesouhlasím

Naprosto 
nesouhlasím 

 11.  V předškolním věku jsme dítěti pravidelně četli (nebo 
vyprávěli příběhy).

 12.  Naše dítě čte knihy (časopisy, komiksy) samostatně alespoň 
3× týdně.

 13. Naše dítě čte většinou jen materiály do školy.

 14. Naše dítě čte převážně knihy/e-knihy.

 15.  Naše dítě čte převážně časopisy, krátké komiksy, 
na internetu.

 16.  Čteme si pravidelně s dítětem dohromady a poté 
probíráme, o čem jsme četli.

 17.  Často se doptáváme na detaily, postavy, souvislosti příběhu, 
který jsme četli.

 18.  Diskutujeme s dítětem o knihách, zajímavostech, které jsme 
četli my.

 19.  Naše dítě má kladný vztah ke čtení/ke knihám.

 20. Naše dítě čte spíše jen z donucení.
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