
Vyhodnocení dotazníků   
Vážení rodiče,  

  

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníků, které se nám staly cenným vodítkem a inspirací pro zkvalitnění 
naší práce. Jsme rádi, že hodně z Vás je s naší mateřskou školou spokojeno a i nadále se budeme snažit, 
aby děti chodily do školky velmi rády a největší odměnou nám bude jejich i Vaše spokojenost a šťastné 
úsměvy.   

  

Celkem se nám vrátilo 21 dotazníků, některé odpovědi nebyly zodpovězeny. 

1. Chodí Vaše dítě do MŠ (mateřské školy): 

 a) velmi rádo  10 

b) rádo    10 

c) nerado   1 

d) nevím   
 

2. O dění v MŠ s Vámi Vaše dítě hovoří:  

a) každý den  15 

b) občas    6 

c) vůbec ne    
 

3. MŠ se k potřebám nás rodičů staví:  

a) vstřícně  20 

b) laxně    

c) odmítavě  
  

4. O vzdělávacím programu jsme informováni:  

a) podrobně    7 

b) dostatečně   13 

c) nedostatečně 
  

5. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy (pedagogové, provozní zaměstnanci)?  

a) ne, důvody:  

b) částečně    

c) převážně ano  13 

d) velmi spokojeni 8 



 

6. Jste spokojeni s úklidem v MŠ  1 – 2 - 3 – 4 – 5 

                 19   2 

7. Vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě, kam dochází, byste označili jako:  

a) vřelý, vstřícný 14   

b) kamarádský    5 

c) odměřený    1 

d) neutrální    1 
 

8. Jste spokojeni s přístupem p. učitelek k Vašemu dítěti? (1- výborně, 5 - nedostačující) 

p. uč. Jana Poslušná   1 (17)– 2 (4) - 3 – 4 – 5  

p. uč. Jana Vlasatá  1 (16)– 2 (3) – 3 (2) – 4 – 5 

p. uč. Radka Kročáková  1 (21)– 2 - 3 – 4 – 5 

p. as. Zuzana Kováčová  1 (16)– 2 (1) - 3 – 4 – 5(4) 
 

9. Jste spokojeni se stravováním v MŠ? 

a) spokojeni  12 

b) částečně spokojeni 8 

c) nespokojeni  1 

Malé svačiny 

Jen výhrada: sladký čaj – nelze ho zrušit? 

Paní kuchařky jsme požádali o změnu v přípravě nápojů, tak aby byly méně sladké a lépe vyhovovaly 
zdravému stravování. Svačinky mají děti k dispozici v takovém množství, aby si vždy mohly přidat. 

10. Sledujete informace na nástěnkách a dveřích?  

a) vůbec ne    

b) občas    4 

c) pravidelně   18 

 napsat ……………. 

11. Sledujete webové stránky MŠ (www.zsuhonice.cz):  

a) ne     1 

b) občas    8 

c) pravidelně   12 

 Nové webové stránky nabízí množství informací v sekci Mateřské školy – aktuální dění, sekce Jídelna 
– jídelníčky, v sekci Dokumenty – řády, výroční zprávy, zapojení do grantů apod. 



12. Nabízí podle Vás MŠ dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou?  

a) Ano, jsem spokojen/a 21  

b) Je jich příliš mnoho   

c) Ne, mohlo by jich být víc – uveďte jaké:  

Angličtina, kontakt se zvířátky 

Někteří s Vás uvádějí, že jsou velmi spokojeni a to nás těší. 

13.Víte o nějakém zajímavém místě, programu, akci pro děti, které byste nám rádi doporučili a které 
by mohly být inspirací pro příští roky? – uveďte návrhy:  

Návštěva Zoo Park Zájezd 4 

Dinopark 5 

návštěva statku Merlin 2 

Trilopark (Praha Bráník) 

Toulcův Dvůr 

Exkurze hasiči (Rudná, Ruzyně) 

Divadlo Spejbla a Hurvínka 

Farmapark Soběhrdy 

Výlety do přírody 

Více návštěv divadla 

Návštěvy jiných školek 

Mobilní planetárium 

Dopravní hřiště 

Česká filharmonie pro děti 

Vyjádření MŠ: Děkujeme za inspiraci, některé z vašich námětů určitě využijeme při dalším plánování 
akcí. 

14. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné:  

a) Souhlasím    15 

b) Spíše souhlasím  2 

c) Nesouhlasím   

d) Nedokážu posoudit 3 
  

15. Množství a pestrost hraček, didaktických her a vzdělávacích pomůcek hodnotíte jako:  

a) Dostatečné, přiměřené 18  

b) Příliš mnoho     1 

c) Příliš málo (nedovedu posoudit) 1 



 Uveďte Vaše nápady a návrhy na další hračky a vzdělávací hry, které bychom mohly do tříd ještě 
pořídit:  

Bez Vašeho vyjádření 

 

16. Výzdobu tříd, šaten a chodeb výtvarnými pracemi dětí hodnotíte jako:  

a) Hezkou a jsem rád/a, že mohu vidět výtvory mého dítěte, které paní učitelky často obměňují  20 

b) Hezkou a jsem rád/a, že mohu vidět výtvory mého dítěte, ale výtvory by mohly být častěji 
obměňovány  

c) Nelíbí se mi   
 

17. Vybavení zahrady MŠ je dle Vašeho názoru 

a) zajímavé, inspirativní  5 

b) dostatečné   14 

c) nedostatečné 

d) prostor pro Vaše návrhy na vylepšení: 

Více sportovních pomůcek 2 

Posezení venku 2 (zastřešené, kde by se děti mohly vzdělávat) 

Krmítka, budky, hmyzí hotel 

Vyjádření MŠ: V průběhu léta jsme realizovali v rámci prostorových možností školní zahrady 
vybudování „domečků“. Ještě jim chybí stříška, ale tu během podzimu doladíme. 

Na ostatním s dětmi i s Vaší pomocí rádi zapracujeme.  

 

18. Jaký je Váš názor na společné akce s rodiči (besídky, drakiáda, společné hraní s rodiči, akce 
společné se ZŠ vánoční a velikonoční dílničky, Rychlonožka, Cyklonožka) 

a) Příliš mnoho  

 b) Přiměřeně   21 

c) Málo   

 Uveďte návrhy společných akcí: 

Akce se mi moc líbí a popravdě nechápu, že někteří rodiče se neúčastní snad nikdy 

Hraní s rodiči vnímám jako výborný nápad 

 

19. Zúčastňujete se rádi společných akcí MŠ a rodičů? 

a) ano    12     c) nevyhledávám je 3 

b) spíše ano 5     d) ne 



 

20. Možnost komunikace rodičů s učitelkou o mém dítěti je během roku:  

a) vynikající      6 

b) dostatečná, přiměřená  14 

c) nevyhledávám  1 

d) nedostatečná – návrhy:  

vadí mi, že když se zeptám odpoledne paní učitelky, co se dělo dopoledne, odpoví, že neví, že tam 
nebyla 

Podstatné informace si paní učitelky předávají a pak sdělují rodičům. Na aktivity během dopoledne, 
co děti zaujalo a bavilo se zeptejte dětí samotných. 

21. Množství a nabídku kroužků v MŠ považuji za:  

a) Dostatečné, přiměřené  17 

b) Zbytečné    

c) Nabízených kroužků je málo  3 

 Uveďte Vaše návrhy, jaké kroužky byste uvítali:  

Kroužek pro kluky 

keramika, přírodovědný 2, tvoření 2,  

taneční kroužek 2, judo 2, karate 2 

V letošním roce nově zařazujeme přírodovědné a objevitelské aktivity, v nabídce je tenis pro děti MŠ 
a 1.třídy. Máte možnost děti přihlásit na judo i tancování. 

22. Máte zájem o setkání s odborníky v MŠ, o besedy v MŠ?  

a) Ne        9 

b) Ano, uveďte kterými:   11 

 Logoped 4, pedagogická poradna 2, což jsme absolvovali 

Předškolní příprava 

Eko výchova 

Dětský psycholog 3 

První pomoc 2 

Děti a nástrahy na internetu 

Stomatolog 2 

Termín oznamovat s dostatečným předstihem 

O chystaných přednáškách Vás budeme předem informovat. 

20. Je naše školka podle Vašeho názoru něčím specifická?  

 Rodinné, přátelské prostředí (2 



Super přístup k dětem 

Příprava na školu, mezinárodní děti 

Vesnická školka – rodiče spoustu věcí řeší, ale vedení školky to stejně nikdo neřekne 

Před 2 roky byla vedena 1xtýdně příprava na školu se sešity TAKTIK – děti si „hrály“ na školu – to nyní 
chybí. Dítě se na to vždy těší 

Malá, respektující tradice, nebojí se nových trendů 

 

21. Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru školka fungovala lépe?  

Značení pro děti v šatně je staré, navrhuji vyměnit každý školní rok 

Šatny jsou nepřehledné, navrhuji boxy pro každé dítě 

Nemám žádné výhrady 

Provozní doba do 17:30 

Rodinná atmosféra v malém kolektivu 

Dávat doporučení rodičům co a jak lépe s dětmi pracovat 

Ve školce nejsou klasické postýlky 😊"#$% 

Ve školce je paní asistentka, kterou nám nikdo nepředstavil 

Uvítala bych fungování školky o prázdninách prvních 14 dní 

Rodiče dávají do školky nastydlé děti, což se mi nelíbí 

Webové stránky 

Možnost učit se venku 

Vylepšení předzahrádky – kytky, keře, lavičky v trávě 

 

22. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ:  

Děkuji za péči, kterou dceři věnujete. Odchází do školy připravena a natěšena. Bude určitě na rok 
s Vámi dlouho vzpomínat a těším se na společné akce. Ještě jednou veliké DÍKY 

S prací paní učitelek jsme spokojeni, vážíme si jejich trpělivosti a vstřícnosti. Děkujeme za vaši práci!! 

Veliké díky za Vaši obětavou práci a přátelský přístup k dětem! Jste skvělé! 

Ať paní učitelky práce baví 

Jsem spokojená a děkuji 

Má plno zajímavých aktivit 

Jsem spokojena tak, jak to je 

Děkujeme za krásnou školku a práci se synem 

Děkujeme za vše, co MŠ dala mému dítěti, jakožto první rok ve školce. Hodně se naučil, více 
rozmluvil, více osamostatnil 



Jen tak dál a nenechte si od rodičů příliš radit 

Děkuji za možnost vyjádřit se, že vás to zajímá 

Vyjádření MŠ: Děkujeme všem za krásné vzkazy, velice si jich vážíme a budeme se snažit svoji práci 
stále zlepšovat tak, aby se Vašim dětem i Vám v naší školce co nejvíce líbilo. Děkujeme!!! 

 

    V Úhonicích dne 20.8.2019                   

Za kolektiv MŠ Úhonice 

  Zuzana Najvárková    


