
 

DOTAZNÍK PRO RODIČE – vyhodnocení v ⁒ – počet sesbíraných 

dotazníků:40     

 

 

 Rozhodně 
Ano Spíše ano Spíše ne 

Rozhodně 
Ne 

Nedovedu 
posoudit 

1 Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte o Vašem dítěti? 60 30 7,5 2,5 0 

2 Komunikuje se Vám dobře s učitelkami? 75 25 0 0 0 

3 Komunikuje se Vám dobře s provozními zaměstnanci? 52,5 32,5 0 0 15 

4 Komunikuje se Vám dobře s vedením školy? 45 32,5 2,5 0 20 

5 Cítí se Vaše dítě v MŠ dobře? 72,5 25 0 0 2,5 

6 Má Vaše dítě v MŠ kamarády? 77,5 17,5 2,5 0 2,5 

7 
Myslíte si, že je MŠ atraktivní-inovuje, používá moderní vzdělávací 

metody, zapojuje se do projektů? 37,5 47,5 7,5 2,5 

5 

8 Vzdělávací nabídka je pestrá? 45 32,5 10 2,5 10 

9 
Edukační skupiny byly přínosné jako další příprava vašeho 

předškoláka na ZŠ? 30 10 5 0 

55 

10 
Byli jste spokojeni s distanční výukou dětí během uzavření MŠ nebo 

karantény? 37,5 17,5 10 2,5 

32,5 

11 Jsou školní akce finančně dostupné? 82,5 17,5 0 0 0 

12 Je škola zabezpečena v době vzdělávání proti vstupu cizích osob? 66,67 23,08 5,13 0 5,13 

13 Působí na Vás prostředí MŠ dobře? 71,79 28,21 0 0 0 

14 Jste spokojeni s vybavením tříd? 71,79 25,64 0 0 2,56 

15 Je hygiena, čistota v MŠ dostatečná? 71,79 23,08 0 2,56 2,56 

16 Jste spokojeni se stravou, která je dětem v MŠ podávána? 56,41 23,08 10,26 0 10,26 

17 Líbí se Vám školní zahrada? 72,41 27,59 0 0 0 

18 Mluvíte s dítětem často o dění v MŠ? 67,65 32,35 0 0 0 

22 Chcete se aktivně zapojovat do dění v MŠ? 23,08 43,59 25,64 5,13 2,56 

23 Sledujete pravidelně informace o dění ve škole? 56,41 43,59 0 0 0 

 

 



Komentáře k jednotlivým dotazům: 

Děkuji všem rodičům, kteří si dali práci a dotazník vyplnili. Níže se k jednotlivým otázkám vrátím a pokusím se na některé připomínky a dotazy 

odpovědět. Dotazník vrátilo 40 rodičů. Většina hodnocení je pozitivních, jsem ráda, že vidíte naši práci a snahu, aby bylo Vašim dětem u nás 

dobře. Samozřejmě jsme si vědomi, že je stále co zlepšovat, proto Vaše připomínky akceptujeme. Budeme rádi za Vaše návrhy, které můžete 

kdykoliv řešit přímo v ředitelně nebo s třídními učitelkami ve třídě, popř. dát podněty do schránky důvěry. 

 

Dotaz ke komunikaci: 

Paní učitelky Vám mohou sdělit jen krátkou informaci mezi dveřmi, protože se musí věnovat dětem. Pokud chcete vědět o svém dítěti více, je 

možné se předem domluvit na osobní konzultaci.  

Totéž platí i s komunikací ředitelky, popř. zástupkyně školy v úředních dnech ÚT, ST, PÁ. Je vhodné se také předem domluvit, abychom byly 

přítomny. 

Od nového školního roku budou vytvořeny emailové adresy jednotlivých tříd, kde s jednotlivými učitelkami lze probrat Vaše připomínky, 

dotazy, žádosti. Posílat fotky a jiné přílohy. 

„Škola na dlani“ - tento systém poskytování informací nebyl příliš ze strany rodičů využíván (7 % z celkového počtu všech přihlášených rodičů 

komunikovalo). Proto licence už nebude od nového školního roku prodloužena.  

 

Klima školy: 

Některé dotazy se týkaly problémových dětí, které ubližují ostatním. Věřte tomu, že paní učitelky dělají, co můžou. Ve všech třídách se 

v průběhu roku zaměřují i tematicky na rozvoj pozitivních vztahů, dodržování pravidel, spolupráci, poznávání a rozvoj emocí. Vedení školy 

zajistilo pro školku psycholožku, která s dětmi se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami pracuje. Ke vzájemné komunikaci zve 

učitelky i rodiče. V letošním školním roce se nám podařilo vybavit pracovny pro školní poradenské pracoviště, kde provádí konzultace školní 

psycholožka a také logopedka. Na zlepšení vztahů dětí se podílí i spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálními 

pedagogickými centry – zajištění asistentů pedagoga. Do školky jezdí na konzultace odborníci z poraden, z Rané péče o děti.   

 

Dotazy ke vzdělávacímu procesu: 

1. „Více dbát na rozvoj praktických dovedností“ – Ve školním vzdělávacím programu se této oblasti věnujeme. Pro děti předškolního věku 

je nejdůležitější samoobsluha v jídle, oblékání, hygieně. Mnoho dětí nemá tyto návyky upevněny z domu. Dále máme dílny: keramickou 

a polytechnickou, zahrádky. Děti se během dopoledních činností zapojují do nabízených aktivit.  

Dále ve školce probíhají různé programy v rámci projektů: Den se zvířaty, Dílničky, Canisterapie, návštěvy výstav. 

Bohužel byly mnohé aktivity i zrušeny vzhledem k situaci karantén a nařízení vlády (Covid).  

2. „Více aktivit, kroužků, akcí rodičů s dětmi…“ – o mnoho aktivit jsme přišli dle výše uvedeného důvodu (Covid). Co se týká kroužků, jsou 

to aktivity, které jsou nadstandardní. MŠ je omezena prostory a provozní dobou, takže nelze nabídnout více kroužků z kapacitních 



důvodů. Navíc v letošním školním roce ani fungovat vzhledem k nařízení vlády nemohly. Peníze za neuskutečněné kroužky byly rodičům 

vráceny.  

V novém školním roce se pokusíme zase kroužky obnovit, ale z kapacitních důvodů nelze uspokojit všechny děti. Paní učitelky v rámci 

celodenní péče o děti nabízejí mnoho zajímavých aktivit – vycházky do přírody (obora, řeka, blízké okolí) s výkladem o zajímavostech 

přírody, tvoření, experimenty, pohybové i hudební aktivity apod. 

3. „Distanční vzdělávání“ – Na základě domluvy rodičů s třídními učitelkami dané třídy probíhalo distanční vzdělávání buď online nebo 

formou zadávaných pracovních úkolů. To se týkalo pouze předškolních dětí, plnících povinnou předškolní docházku. Pro ostatní děti byly 

připraveny hry Hledání jara se skřítkem Rajhraďáčkem, kde děti s rodiči mohli plnit různé úkoly rozvíjející rozmanité oblasti-

logopedická cvičení, rozvoj hrubé motoriky, oromotoriky, přírodopisné otázky. Dostali jste tipy na rozvoj emočních dovedností. 

Mnoho rodičů dalo pozitivní zpětnou vazbu, posílali i fotky a další náměty ke hrám. 

Školní psycholožka nabízela konzultace jakoukoliv formou dle domluvy. Někteří z rodičů toho využili. 

4. „Stravování“ – Někteří rodiče mají připomínky ke složení podávané stravy, zejména k množství zeleniny a pečivu. Zelenina je podávaná 

každý den k přesnídávce a odpolední svačině. Ráno formou bufetu, děti si mohou vybrat nejméně ze 3 druhů zeleniny a ovoce. 

Odpoledne je zelenina součástí obloženého pečiva. Spotřební koš, který je zadáván ministerstvem zdravotnictví a školství, |je námi plněn 

každý měsíc v rozmezí 100 -140 % doporučeného množství. 

Pečivo je vybíráno bílé i celozrnné a je kombinováno s mléčnými svačinkami (kaše, jogurty, puding, tvaroh, cereálie). 

Většina rodičů je s podávanou stravou velice spokojená, pro paní kuchařky je odměnou, když vidí, jak dětem chutná. 

5. „Více akcí s rodiči“ – vždy jsme měli pro děti a rodiče připraveny tvoření, besídky, výstavky, třídní schůzky, workshopy, přednášky. 

Bohužel nám to jako loni ani letos nebylo umožněno z důvodu nařízení vlády. Doufáme, že nový školní rok bude příznivější a budeme se 

více potkávat. 

 

 

 

Ještě jednou děkuji za spolupráci a budeme se snažit, aby se Vašim dětem v naší školce líbilo a Vy rodiče byli s naší prací spokojeni. 

Bc. Hana Hrdličková, ředitelka školy 


