
 

V Klecanech dne 24 5. 2021 

Vážená paní ředitelko, 

děkujeme Vám za Vaši ochotu spolupracovat na projektu „Vývoj nástroje pro predikci školní úspěšnosti 

v předškolním věku: Index kumulativního rizika“,  který probíhá v Národním ústavu duševního zdraví. 

Zároveň Vám posíláme podrobnější informace o průběhu spolupráce: 
 

(a) Podklady potřebné pro oslovení rodičů Vám posíláme spolu s tímto průvodním dopisem. 

Prosím, oslovte rodiče dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, a to ještě v tomto 

školním roce (tj. oslovte prosím rodiče dětí nastupujících příští školní rok do ZŠ či dětí 

s přiznaným odkladem školní docházky na další rok). 
 

(b) Rodičům těchto dětí prosím předejte informace o výzkumu a požádejte je o vyplnění 

dotazníku. Je-li to možné, předejte rodičům informace o výzkumu elektronickou cestou, např. 

e-mailem či prostřednictvím online aplikace pro korespondenci s rodiči, máte-li ji k dispozici). 

Zároveň prosím rodiče informujte o výzkumu letákem umístěným např. na dveřích třídy, 

případně můžete rodičům informace vytisknout a předat v papírové podobě.  
 

(c) Rodičům prosím zdůrazněte důležitost tohoto výzkumu a požádejte je, aby se do výzkumu 

zapojili. Pro splnění cílů projektu je podstatné, aby se do výzkumu zapojila co nejrozmanitější 

skupina rodičů (tj. nikoli například pouze těch s vysokoškolským vzděláním a zájmem 

o projekty tohoto typu). Během předchozích vln sběru dat se ukázalo, že pokud dá MŠ rodičům 

najevo, že projekt podporuje, bývá odezva a účast rodičů podstatně větší. V elektronické 

komunikaci uveďte např.: „Vážení rodiče, v rámci spolupráce naší mateřské školy s Národním 

ústavem duševního zdraví Vás prosíme o vyplnění dotazníku na internetové adrese 

www.skolniuspesnost.cz Děkujeme MŠ.“ 
 

(d) Zhruba 7 dní po prvním oslovení rodičů jim prosím ještě pošlete připomínku, aby dotazník 

vyplnili i takoví rodiče, kteří na to po prvním oslovení zapomněli. Vyplnění dotazníku je  

samozřejmě dobrovolné a plně respektujeme rozhodnutí těch rodičů, kteří se výzkumu 

účastnit nechtějí. Poté, co rodiče oslovíte, nám prosím zašlete na e-mail zprávu, že jste tento 

krok ukončili.  
 

(e) Doporučenou podobu informací pro rodiče uvádíme v samostatné příloze tohoto e-mailu. 

Kolegyně z našeho výzkumného týmu Vás bude kontaktovat, a domluví se s Vámi, zda bude 

pro Vaši školku potřeba zaslat i vytištěné informované souhlasy a dotazníky pro rodiče, kteří 

např. nemají přístup k internetu či preferují možnost vyplnit dotazník v ruce. 
 

(f) Dotazník je určen matkám (včetně nevlastních, ale pečujících o dítě). Nemusíte ale posuzovat 

rodinnou situaci dítěte, předejte informaci libovolnému zákonnému zástupci dítěte. Vyplnění 

dotazníku zabere přibližně 15 minut. 
 

(g) Za spolupráci na tomto výzkumu Vaše školka obdrží drobnou odměnu. Odměnu obdrží též 

rodiče, jakmile absolvují obě fáze sběru dat (tj. vyplní dotazník tento rok a následně ještě jeden 

krátký dotazník v následujícím školním roce). 
 

 

 

 

 



(h) V případě jakýchkoli nejasností či dotazů můžete kdykoli kontaktovat níže uvedené členy 

výzkumného týmu, kteří Vám poskytnou bližší informace:  

Linda Soukupová, e-mail: linda.soukupova@nudz.cz , tel. 733288774 

Mgr. Matěj Seifert, e-mail: matej.seifert@nudz.cz , telefon 775-318422 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

 

Za výzkumný tým 

 

Mgr. Matěj Seifert 

Národní ústav duševního zdraví 
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