Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Vlastní hodnocení školy – dotazník pro rodiče dětí
v MŠ 2017 – zhodnocení
Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše
anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo
se nám celkem 21 dotazníků, v některých nebyly zhodnoceny všechny otázky, někde byly
označeny odpovědi dvě. Na případné návrhy či dotazy odpovídáme také.
Děkujeme za vaše názory.

1. Jak hodnotíte budovu MŠ (rekonstrukce, výzdoba, vybavení – nábytek, hračky, čistota
apod.)
‒ Příjemné prostředí – útulné
‒ Super, super!
‒ Krása, ještě zahrada
‒ 1*
‒ Líbí se nám
‒ Výborné
‒ Perfektní
‒ Rekonstrukce zdařilá, vše nové, čisté, příjemné, asi vše odpovídá předepsaným
normám, ale chybí originalita a nějaké netradiční prvky, které by celkový dojem
povýšily
‒ Krásné
‒ Výborně
‒ 1
‒ Nááádhera
‒ Pořád působí útulně a pěkně
‒ Je to moc pěkné
‒ Výborně!
‒ Nádhera
‒ Vše moc hezké, barevné, přesně pro děti
‒ Vše výborné
‒ Výborně
‒ Velice kladně – výrazné zlepšení
‒ Hraček mají děti ve školce dost, nábytek je pěkný, rekonstrukce se moc povedla,
školka je barevná, čistá, krásná. I když je venku blátivo, mokro – šatna je pořád čistá i
po přezouvání 50 dětí
2. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?
a) ano 20
b) ne 2
‒ Musí brzy vstávat
‒ Stále tvoříte zajímavý program
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‒
‒
‒
‒

Setkává se s kamarády, rádo chodí ven, na kulturní akce atd.
Jako předškolák je mezi „mrňaty“
Někdy se prý nudí ☺
Kamarádi, paní učitelky, výlety

3. Které činnosti má vaše dítě nejraději?
V MŠ
‒ Volná hra s dětmi, tvoření – výtvarná činnost, pobyt venku
‒ Tvoření, malování
‒ Stavebnice
‒ Všechny
‒ Pobyt na zahradě, auta, dino, masky
‒ Malování, kreativní hry „zahrada“
‒ Výtvarné, hry s kamarády
‒ Hraní na zahrádce
‒ Pohybové aktivity, pobyt venku
‒ Společné zpívání, nacvičování vystoupení
‒ Kulturní činnosti, výtvarná činnost, chození ven
‒ Výlety, mimoškolkové aktivity, ale i tvoření, které je „lepší“ a zajímavější než
v loňském roce
‒ Ježdění na odrážedle
‒ Hraní, výlety, zahrada, knížky
‒ Když paní učitelka zadává úkoly dětem
‒ Hrát si s autama
‒ Malování, hraní na zahradě, výlety
‒ Překážková dráha
‒ Paní učitelky a hraní s nimi
‒ Magnetická stavebnice, občas tvoření, tvořivé hry co vymyslí paní učitelka
Doma
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Pobyt, hry a práce (manuální činnost) na zahradě, stavění, tvoření
Auta
Malování
Mobil, auta, dinosauři, vláčky
Lego, modelování, „odrážedlo“
Výtvarné, hry s kamarády
Hry venku se skutečným nářadím
Pohybové aktivity
Kulturní činnosti, výtvarná činnost, chození ven
Hraní si s vláčky
Hraní, knížky, zahrada
Kreslení, tanec
Být venku
Stavebnice, písek
Vyrábění, kreslení
Momentálně bazén, panenky, lego
Hra s auty, společenské hry, stavebnice
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4. Které činnosti Vám či Vašemu dítěti v MŠ chybí?
‒ Cizí jazyk
‒ Žádné
‒ Žádné
‒ Víc pobytu venku, procházky
‒ Cvičení
‒ Angličtina, taneční kroužek
‒ Nic
‒ Nevím
‒ Žádné
‒ Myslím, že mu nechybí nic, program ve školce je pestrý dost
5. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné?
a) ano 20
b) ne 1
6. Cítíte se dostatečně informováni o všem, co se v MŠ odehrává či co se plánuje?
a) ano 21
b) ne
‒ Vše dobře popsáno na nástěnkách
‒ Někdy bych potřebovala více pokynů pro rodiče
7. Sledujete informace na nástěnkách, dveřích či webových stránkách MŠ?
a) ano 21
b) ne
‒ Především na dveřích
8. Považujete obsah informací na webu za dostačující?
a) ano 21
b) ne
Jak hodnotíte webové stránky školy?
‒ Jsou přehledné, dobrá orientace v odkazech, změnili bychom grafickou úpravu stránek
→více hravé a svěží, aktualizovat info o školce, ale neplést si na sebe bič s webovými
stránkami, učitelé se mají věnovat dětem, ne vše musí být na netu
‒ Přehledné, podrobné
‒ Super
‒ Dobré
‒ Přehledné, praktické, pěkné
‒ Dobré
‒ Přehledné
‒ Super
‒ Co potřebuji, tam najdu
‒ Moc hezké, přehledné
‒ Občas nepřehledné
‒ Přehledné a aktuální
‒ Pěkné, přehledné
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9. Cítíte se dostatečně seznámeni se školním vzdělávacím programem MŠ? (program je
všem zájemcům přístupný na nástěnce nebo na webových stránkách MŠ)
a) ano 20
b) ne 1
10. Máte zájem o častější rodičovské schůzky?
a) ano 1
b) ne 20
11. Máte zájem o setkávání s odborníky v MŠ, o besedy v MŠ?
a) ano 3
b) ne 17
S jakými:
‒ Psycholog, výchovný poradce
‒ To co tam je každý rok, je dostačující
‒ Nemám hlídání pro děti
‒ Určitě PhDr. Ilona Pešová – přínosné a zajímavé
12. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců MŠ (pedagogové, provozní
zaměstnanci?
a) ano 21
b) ne
‒ Vstřícný a chápavý kolektiv ☺
‒ Příjemní
‒ Uvítala bych méně hodnocení dětí
13. Máte dostatek možností komunikace s učitelkami ve třídách?
a) ano 21
b) ne
14. Máte dostatek možností komunikace s vedením školy?
a) ano 21
b) ne
15. Budete využívat konzultační hodiny pro rodiče? (schůzka rodiče a učitelky v daný čas
– zpětná vazba o pokroku, chování a rozvoji dovedností Vašeho dítěte)
a) ano 14
b) ne 6
‒ Dostačuje průběžně při předávání dítěte
16. Věnuje se MŠ přípravě dětí na vstup do ZŠ?
a) ano 21
b) ne
‒ Mohla by víc
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17. Nabízí MŠ dostatek vzdělávacích aktivit a akcí, které děti zaujmou?(plavecký výcvik,
výlety, exkurze, dopravní hřiště apod.)
a) ano 21
b) ne
‒ Jsme maximálně spokojeni
‒ Někdy možná až moc, uvítali bychom možnost výběru: zůstat v MŠ x zúčastnit se
akce (pro 3leté dítě je dost náročné zvládnout např. divadlo v Brně)
18. 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 17
b) ne 3
‒ Besídky, tvořivá odpoledne
‒ Vánoční besídka
‒ Besídky
‒ Všechno
‒ Jakékoliv
‒ Výtvarné dílničky, besídky atd.
‒ Vánoční
‒ Vánoční besídka, rozloučení s předškoláky
‒ Tvořivá odpoledne 4x
19. Máte nějaké zajímavé typy na školní výlet?
‒ Centrum Eden – Bystřice nad Pernštejnem
‒ ZOO
‒ Dinopark Vyškov
‒ Bohužel nic nás nenapadá
‒ Punkevní jeskyně, Macocha
‒ Jeskyně a divadlo už proběhlo – super
‒ Pohádková vesnička Podlesí (u Sněžného na Vysočině)
‒ Lipka – Brno
‒ Letiště, botanická zahrada
‒ Pravidelné návštěvy Minifarmy!
‒ Ne, vše je dostačující
‒ Více pobytu v přírodě → vzít děti do lesa, hry ve volné přírodě
20. Jste spokojeni s pestrostí a kvalitou nabízeného jídla?
a) ano 21
b) ne
‒ S jídlem ve školce jsme moc spokojeni, jestli syn něco nesní, určitě to není tím, že by
jídlo nebylo chutné. Moc chválíme paní kuchařky.
‒ Pochvala paním kuchařkám
‒ Mňam ☺
‒ Určitě ano
‒ Velká pochvala
‒ Doma je víc vybíravé ☺ asi kuchařka líp vaří
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21. Má Vaše dítě v MŠ dostatečně zajištěný pitný režim?
a) ano 18
b) ne 1
‒ Asi ano
‒ Nevím, nejsem u toho
‒ Samo si nevzpomene, neřekne
22. 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.)
‒ Naše ruce, na pomoc při práci všeho druhu – určitě pomoc při úpravě zahrady, nátěry,
stříhání keřů a i ty drobné opravy
‒ Výpomoc na zahradě
‒ Pomoc při úpravě školní zahrady, opravy a nátěry zahradního zařízení, stříhání keřů,
oprava nábytku, hraček
‒ Dar ve formě papírů
‒ Úprava školní zahrady
‒ Pomoc při úpravě zahrady, opravy nátěry zařízení
‒ Dle aktuální potřeby v MŠ a našich možností rádi pomůžeme
‒ Vše zmíněné
‒ Vše co bude potřeba
‒ Pomoc při úpravě zahrady, opravy zahrad. zařízení, stříhání keřů, oprava nábytku,
spolupráce při školních akcích
MŠ: Moc děkujeme za Vaše nabídky. Určitě v budoucnu některou využijeme.
23. Je naše MŠ podle Vašeho názoru něčím specifická?
‒ Nemám srovnání, ale určitě je to rodinná atmosféra
‒ Rodinná školka
‒ Nevím
‒ Rodinná školka, perfektní přístup
‒ Příjemné prostředí, velmi milý přístup všech zaměstnanců MŠ. Naprosto úžasné
všechny paní učitelky.
‒ Nemůžeme soudit, nemáme srovnání
‒ Útulná, příjemná
‒ Je malá, osobnější
‒ Jediná v přírodě
‒ Spousta aktivit (výletů) pro děti
‒ Líbí se mi nízký počet dětí
‒ Je naše. ☺ Pěkné vztahy, k nimž vedete děti.
‒ Rodinná, mateřská, laskavá
‒ Rodinná MŠ, milující a pečující učitelky, přátelská atmosféra.
‒ Je nejlepší v Letovicích
‒ Nedokážu přesně posoudit → přátelské prostředí a dobré mezilidské vztahy
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24. Co byste doporučovali změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru MŠ fungovala lépe?
‒ Zmenšit počet sladkého
MŠ: Nevíme, jak je tato odpověď myšlena. Sladké si děti rozdávají, když mají
narozeniny nebo svátek. Je to jejich den, jejich oslava. Kdo nechce, jíst sladké nemusí.
‒ Asi nic
‒ Nevíme o ničem
‒ Vše je v pořádku
‒ Nic
‒ Zeleninové záhonky, o které by se děti staraly. Hrabání trávy, listí apod.
MŠ: Zeleninové záhonky a truhlíky jsou plánované v nové zahradě, kterou bychom
rádi realizovali v roce 2018.
‒ Zůstaňte takoví, jací jste. ☺
‒ Méně dětí ve třídě.
MŠ: Méně dětí ve třídě by se nám také líbilo, ale zatím je to bohužel nereálné z mnoha
důvodů.
‒ Zavést prázdninový provoz pro předškoláky zaměstnaných rodičů. Kam ty děti v létě
dát?
MŠ: Bohužel je to také nereálné. Kapacita by byla nedostačující, zaměstnanci si musí
vybrat dovolenou, musí se uklidit, opravit potřebné.
Dotaz: Kam budete dávat v létě prvňáčky? Škola má zavřeno 2 měsíce…
‒ Školka funguje dobře, nic bych neměnila. Zlepšila bych zahradu, aby byla pro děti víc
zajímavá, kreativní, ale vím, že je to vše o penězích
‒ Rekonstrukce školní zahrady → výsadba zeleně, okrasné rostliny nebo i záhony
užitkové, viz inspirace – přírodní zahradou na MŠ Komenského
MŠ: Školní zahradu máme v plánu opravovat v roce 2018. Snad získáme potřebné
finance, buď od zřizovatele, nebo z dotací. Představujeme si zahradu se sportovním
vyžitím pro děti, s prvky přírodní zahrady. Vše z akátového dřeva.
25. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ:
‒ Chtěla bych všem, kdo se starají o naše děti (paní učitelky, paní Jančová, paní
ředitelka, paní kuchařky) moc poděkovat za letošní školní rok, i když to neměly vůbec
jednoduché – stěhování. A můj obdiv mají za to, že se snaží pořád usmívat a na každé
dítě, které to zrovna potřebuje, si udělají malinkou chvíli čas a najdou pro něj pár
povzbuzujících slov. Děkujeme.
‒ Děkujeme, děláte svou práci dobře
‒ Zachovat třídy tak, jak jsou, nedělit na předškoláky
‒ Zůstat stejná jak doposud!
‒ Moc všem děkujeme, jsme strašně spokojeni.
‒ Školka se mi líbí, s paní učitelkami si rozumím
‒ Jsme rádi, že jsme byli přijati a tuto školku můžeme jedině doporučit
‒ Líbilo by se mi, kdyby v letním období (jarním), mohly být děti po odpolední svačině
na zahradě.
‒ Líbilo by se mi, kdyby se děti mohly více zapojovat do běžných činností – příprava
jídla, práce na zahrádce, starost o okolí školky – sbírání odpadků, vytrhávání plevele
apod. Děkuji.
‒ Děkujeme.
‒ Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám prima.
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‒

Jen tak dál. Děkujeme paní ředitelce a všemu personálu.
MŠ: Vám všem, kteří jste nám dotazník vrátili a přispěli svými názory a nápady moc
děkujeme. Moc si toho vážíme
Přejeme všem krásné prázdniny, budoucím prvňáčkům, co nejlepší vstup do ZŠ a
ostatním radostný návrat do MŠ ☺

V Letovicích 27. 6. 2017.

