Vážení rodiče,
přinášíme výsledky letošních dotazníků, moc děkujeme za jejich vyplnění. Celkem jsme
obdrželi 20 dotazníků z 35 rozdaných (sourozenci dostali po jednom dotazníku, paní učitelky,
které mají v MŠ své děti, dotazník z důvodu střetu zájmů nevyplňovaly), návratnost dotazníků
byla 57 %. Moc děkujeme za Váš čas při vyplňování dotazníku a za objektivní připomínky.
Jednotlivé otázky jsou pro Váš přehled zpracovány dále, u otázek, kde se objevily nějaké
připomínky, návrhy apod. přinášíme i vyjádření MŠ k dané věci.
Za kolektiv MŠ Mgr. Kateřina Tomášová, ředitelka MŠ
1. Vaše dítě chodí do MŠ

13
7
0
nerado

0
rádo

velmi rádo

nevím

2. Co Vy sami očekáváte od mateřské školy
•
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•
•
•
•
•
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•
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•

aby byly všechny školky jako ta naše
aby se děti naučily malovat, vyrábět a
uklízet
aktivity pro děti a výlety
bezpečné prostředí, kde se bude dítě
cítit dobře
mš je skvělá, nevím co víc očekávat
nové zážitky
osvojování si pravidel
otevřenou komunikaci
pohybové aktivity
pohodu
pomoc při výchově dítěte (3x)
prostředí pro hru dětí (2x)
přátelský přístup
přípravu na vstup do 1. třídy (3x)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

přípravu na život
rozvoj dítěte ve společnosti (3x)
rozvoj dovedností dítěte (2x)
rozvoj grafomotoriky, držení tužky
(2x)
samostatnost
učení nových věcí přiměřeně k věku
dítěte – vzdělávací činnosti, rozvoj
dítěte po všech stránkách(8x)
věnování se dítěti, když musí být
rodič v práci (2x)
zábavu pro dítě
zapojování dětí do kolektivu, nové
kamarády (3x)
že bude dítě v mš spokojené a bude
chodit do školky rádo, bude se do ní
těšit (2x)

3. Informovanost o dění v MŠ
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K informovanosti: jak vyplynulo z dotazníků, nejvíce vám vyhovují informace na
vchodových dveřích a na www stránkách, mnoho z vás uvedlo i formu sms. Ačkoli jsme
původně formu sms informací chtěli zrušit, Vaše odpovědi nás přesvědčily o opaku – formu
sms v daných případech (využíváme v případě výletů nebo nenadálých událostí) určitě
zachováme.
4. Spokojenost s přístupem a jednáním učitelek MŠ vůči dětem
paní učitelka Šťovíčková (hodnoceno od rodičů Ježečků), paní učitelka Dvořáková
(hodnoceno od rodičů Myšiček), paní ředitelka Tomášová (hodnoceno od všech rodičů)
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Poznámka k hodnocení: V jednom dotazníku uvedeno zlepšení s paní učitelkou Dvořákovou
v průběhu roku (původně převážně spokojen, nyní velká spokojenost). Charakteristika
v jednom dotazníku u jmen jednotlivých učitelek. Ačkoli jsme se neptali na paní asistentku
Kaplanovou, v jednom dotazníku ji respondent nezapomněl uvést jako „hodnou tetu, babičku,
co patří k dětem“.

5. Spokojenost s přístupem a jednáním provozních zaměstnanců MŠ
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6. Máte nějaké připomínky k naší výchovně vzdělávací práci
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U připomínek zaškrtnuto jednou „ANO“, ale bohužel nevíme o jaké připomínky se jedná.
7. Akce nad rámec výchovně vzdělávací práce
•
•
•

17 odpovědí znělo „přiměřeně“, z toho je 14 tazatelů spokojených se současnou
částkou 600,- Kč na pololetí, 3 tazatelé by přidali na 1 000,- Kč
3 odpovědi „málo“
jednou zaškrtnuty „kroužky“ - děti mají v naší MŠ tak různorodý program, že nějaké
specifické „kroužky“ nejsou potřeba – netýká se sportovních aktivit, které vedou
externí lektoři a jsou v MŠ nárazově po určitou část roku (plavání, judo, lyže);
kroužky by měly děti absolvovat s rodiči po školce…ale myslíme si, že děti
předškolního věku si mají převážně hrát a objevovat svět a taky se občas trochu nudit
😊, přetěžování dětí ve smyslu „každý den na kroužek“ je opravdu nesmysl

8. Zájem o častější rodičovské schůzky
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V současné době máme úvodní rodičovskou schůzku před zahájením školního roku, schůzku
pro rodiče předškoláků (v době před zápisem do ZŠ) a schůzku pro rodiče dětí, které jedou na
školku v přírodě. Jak uvádějí tři tazatelé, pokud něco rodiče potřebují, mohou řešit
individuálně nebo se zeptat přímo učitelek. Konzultace s ředitelkou či učitelkou MŠ jsou
možné kdykoli po předchozí domluvě. Není problém promluvit si při individuálních
konzultacích o pokrocích jednotlivých dětí tak, jak někteří uvedli ve svých požadavcích.

9. Podnětnost prostředí MŠ pro rozvoj dítěte
19x odpověď ano, 1x bez odpovědi

10. Spokojenost s vybavením MŠ – budova a zahrada

Vybavení tříd

Vybavení zahrady
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K vybavení bylo několik poznámek – viz níže včetně vyjádření MŠ
•
•

•
•

přibývá líčení, nehygienické – myšleny zřejmě „šminky“ ve třídě Ježečků, děti mají
pravidla, jak s nimi zacházet
na zahradě revitalizace herních prvků: vzhledem k velmi vysoké ceně herních prvků
opravdu není možná jejich obnova po určité době, herní prvky jsou na zahradě do té
doby, dokud jsou bezpečné pro hru dětí (posuzuje odborník při každoroční revizi)
častější sečení travného porostu: s frekvencí sečení jsme v MŠ spokojeni
bazén: zakoupen ještě předtím, než jsme obdrželi zpět vyplněný dotazník 😊

11. Názor na školní jídelnu
•
•

odpovědi na jídelnu 20x vyhovující (jak skladba stravy a nápoje, tak i množství ovoce
a zeleniny a produkty zdravé výživy)
jednou poznámka „nemohu posoudit – nejím zde“

12. Doporučení naší MŠ i ostatním, případně proč ano x ne
Upřímně – čekala jsem alespoň nějakou kritiku… ale jak je uvedeno v jednom dotazníku
(cituji): „Neustále doporučuji, jste super!! Možná vám to moc nepomůže, jelikož kritika je
dobrá, ale ve vašem případě nemám, co bych zkritizovala. Omlouvám se.“ Nesmírně si těchto
slov vážím, protože po přečtení všeho, co jste zmínili, vím, že naši práci děláme nejspíš
dobře. Na prvním místě ve školce by totiž měly být spokojené děti… A pokud jsou spokojené
děti, ruku v ruce s tímto následují spokojení rodiče. Vím, že návratnost dotazníků byla 57 %.
Je to málo nebo hodně? Ve statistice je tento počet dostačující. Těch zbylých 43 % je buď
spokojených, nebo nespokojených – ale možnost vyjádřit se měli všichni. Budu tedy brát za
bernou minci Vaši chválu. Ještě jednou jménem všech moc děkuji a slibuji, že neusneme na
vavřínech, ale budeme se snažit laťku držet stejně vysoko a občas ji i trochu zvednout. A co
mě potěšilo – u mnoha dotazníků nechybělo na závěr slůvko „DĚKUJI“. I my všem ještě
jednou moc děkujeme…
Na závěr pozitiva z Vašich dotazníků…
Jako pozitiva uvádíte následující:
•
•

•

hodně výletů, akcí, hory (uvedeno
vícekrát)
možnost individuální domluvy
s rodiči v rámci rozumných
požadavků
nadšené a spokojené děti (uvedeno
vícekrát)

•
•
•
•
•

odbornost, empatie
rodinná a přátelská atmosféra v MŠ
skvělý lidský přístup veškerého
personálu (uvedeno vícekrát)
úžasná práce s dětmi a pro děti
(uvedeno vícekrát)
vybavení školky

