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Vlastní hodnocení školy – dotazník pro rodiče dětí v MŠ
Vážení rodiče,
zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy.
Z celkového počtu 41 rozdaných dotazníků se nám jich vrátilo zpět pouze 14.
Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce.
V některých nebyly zhodnoceny všechny otázky, někde byly označeny odpovědi dvě.
Na případné návrhy či dotazy odpovídáme také.
Děkujeme všem, kteří vyjádřili svůj názor.
MŠ Třebětínská, 29. 6.2018.
1. Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení – nábytek, hračky, čistota apod.)
- školka je krásná, čistá, barevná, hezká, útulná,
- účelné, pěkné
- hraček mají děti na výběr dost
- perfektní
- na výbornou, výborné vše
- na 1
- nový nábytek je krásný
- spokojenost
- vyhovující
2. Je Vaše dítě v MŠ spokojeno?
14
a) ano
b) ne
3. Které činnosti má vaše dítě v MŠ nejraději?
- hraní s kamarády ve třídě i na zahradě
- výlety
- výtvarné činnosti
- procházky
- všechny (kreslení, zpívání)
- tvořivé činnosti
- divadla
- plavání

7
8
3
2
4

4. Které činnosti Vašemu dítěti v MŠ chybí?
- žádné
6
- nic mě nenapadá
- nic nechybí, program v MŠ je dostatečně pestrý
5. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné:
a) ano
13
b) ne
1
6. Sledujete pravidelně informace MŠ na nástěnkách, dveřích či webových stránkách MŠ?
a) ano
14
b) ne
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7. Která forma poskytování informací Vám nejvíc vyhovuje?
- internetové stránky MŠ
10
- dveře v MŠ, nástěnky
10
8. Cítíte se dostatečně seznámeni se školním vzdělávacím programem MŠ? (program je všem
zájemcům přístupný na nástěnce nebo na webových stránkách MŠ)
a) ano
14
b) ne
9. Máte zájem o setkávání s odborníky v MŠ, o besedy v MŠ?
a) ano
4
S jakými: PPP - PhDr. Pešová I., Mgr. Bínová L., SZŠ - Mgr. Hrušková A.
b) ne
10
10. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců MŠ (pedagogové, provozní zaměstnanci?
a) ano
13
velice
1
b) ne
Důvody: ……………………………………………………………………
11. Máte dostatek možností komunikace s vedením školy?
a) ano
14
b) ne
Důvody: ………………………………………………………………………
12. Máte zájem o nabídku konzultačních hodin pro rodiče? (schůzka rodiče a učitelky v daný čas –
rozhovor s učitelkou v soukromí a v klidu, bez dítěte, zpětná vazba o pokroku, chování a rozvoji
dovedností Vašeho dítěte – v plné třídě dětí nelze vést v klidu rozhovor)
a) ano
7
b) ne
7
Proč:
- všechno, co potřebuji, si řekneme při převzetí dítěte
- dcera už je předškolák, už nevyužijeme
- individuální pohovor je nejlepší forma k získání objektivního pohledu na dítě
- nemám pocit, že bych měla málo možností komunikovat se zástupci mateřské školy
13. Zúčastňujete se rádi společných akcí MŠ pro rodiče a děti? Zapojujete se do těchto aktivit?
(besídky, tvořivá odpoledne, ESS, rozloučení s předškoláky apod.)
a) ano
14
Vaše oblíbené:
- máme rádi vše, nejde vybrat, vše je zajímavé
3
- vánoční tvoření
2
- tvořivá odpoledne
5
- rozloučení s předškoláky
3
- besídky
3
- karnevaly
Důvody: Doma často není čas na tvoření s dítětem
b) ne
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14. Máte nějaké zajímavé typy na školní výlet?
- centrum Eden – Bystřice nad Pernštejnem
- Dům přírody – Moravský kras
- zámek Milotice – kostýmové prohlídky
- hrací centra, zábavné parky – Bongo, Mraveniště
- ZOO – zvířátka
- hlavně NE Bongo
Vzkaz školy:
- budeme pokračovat v trendu výchovně vzdělávacích výletů – zaujal nás typ na Dům přírody
v Moravském krasu, ZOO…
15. Jste spokojeni s pestrostí a kvalitou nabízeného jídla?
a) ano
13
b) ne
Připomínky: dávat méně pomazánek
Vzkaz pro nás:
- s jídlem jsme velmi spokojeni, dětem moc chutná, strava je pestrá, děti ochutnají jídla, která doma
nevaříme, také oceňuji pestrost pomazánek
- nadále pokračovat ve stylu zdravá školka
- pochvala do kuchyně
- dcera se naučila jíst i to, co doma ani nechtěla zkusit
16. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy? (např. pomoc při úpravě školní
zahrady, opravy a nátěry zahradního zařízení, stříhání keřů, oprava nábytku, hraček, zprostředkování
exkurze, besedy, sponzorské dary ve formě papírů, pastelek, hraček aj., spolupráce při pořádání akcí
školy apod.)
- pomoc při úpravě školní zahrady
2
2
- pomoc při pořádání akcí školy
- co bude potřeba
3
- sponzorské dary
2
- cokoliv, zúčastníme se rádi potřebných „brigád“
2
- stříhání keřů
- pomoc při opravách
17. Je naše MŠ podle Vašeho názoru něčím specifická?
- ano, je – rodinná, pohodová atmosféra, díky níž se zde děti cítí dobře
- spousta akcí i mimo školku
- úžasný a milý přístup veškerého personálu, přátelský
- pěkný, domácí duch
- útulné prostředí, rozmanitost akcí v průběhu roku, vlídný personál
- líbí se mi výborný přístup k dětem
2
- profesionální a lidské vedení
- útulnost
- rodinná, přívětivá, milá, přátelská
- rodinné a přátelské paní učitelky, paní ředitelka

4

Vzkaz školy:
Moc děkujeme za krásná slova a pochvaly všem zaměstnancům. Budeme se snažit, aby naše školka
byla i nadále milá, rodinná, útulná a pohodová.
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18. Co byste doporučovali změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru MŠ fungovala lépe?
- na školce není co zlepšovat, funguje perfektně
- nic bych neměnila – jsem spokojená
- funguje na 1*
- nevím o ničem
2
- nic
- nic mě nenapadá, funguje skvěle
19. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ:
- CHTĚLA BYCH STRAŠNĚ MOC PODĚKOVAT P. UČITELKÁM ZA TRPĚLIVOST
- OCEŇUJI P. UČITELKY - KREATIVITU PŘI TVOŘENÍ S DĚTMI – KRÁSNÉ A NÁPADITÉ
VÝROBKY, PÉČI O DĚTI, VEDENÍ
K SAMOSTATNOSTI, PRÁCI, KTEROU SI DÁVAJÍ PŘI CHYSTÁNÍ KARNEVALU,A ČARODĚJNIC
– VYMÝŠLENÍ SOUTĚŽÍ,
PŘÍPRAVU TVOŘIVÝCH ODPOLEDNÍ, ORGANIZACE VÝLETŮ – LETOS PŘEDEVŠÍM
MLADĚJOV, ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JEJICH „OBZORU“
- PODĚKOVÁNÍ P. JANČOVÉ ZA POMOC PŘI PRÁCI S DĚTMI A PÉČI O NĚ, ÚKLID A
VÝZDOBU
- PODĚKOVÁNÍ P. KUCHAŘKÁM, ŽE SI DAJÍ PRÁCI S VYMÝŠLENÍM RECEPTŮ A SNAŽÍ SE,
ABY BYLO JÍDLO PRO DĚTI PESTRÉ A CHUTNÉ
- SUPER ŠKOLKA, DĚLÁTE TO SUPER
- JEN TAK DÁL 
3
- „SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÝ RODIČ“ DÍKY VŠEM
2
- DĚKUJEME
- JSME U VÁS VELICE SPOKOJENI! DĚKUJEME!
MOC DĚKUJEME ZA SLOVA CHVÁLY 
MOC TO PRO NÁS ZNAMENÁ A VÁŽÍME SI VŠECH SLOV UZNÁNÍ, ALE SAMOZŘEJMĚ I
PŘÍPADNÝCH PŘIPOMÍNEK!

