
Vyhodnocení dotazníků pro rodiče – školní rok 2021/2022 

  

     Vyhodnocení v % ANO Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

NE 

1 Máte dostačující informace o vzdělávání a 

spokojenosti Vašeho dítěte v MŠ? 

44 31 19 6 

2 Komunikují s Vámi Vaše třídní učitelky? 50 31 13 6 

3 Komunikuje se Vám dobře s provozními 

zaměstnanci? 

56 38 0 6 

4 

 

Máte dostatečné informace od vedení školy? 56 32 6 6 

5 Cítí se Vaše dítě v MŠ dobře? 56 38 0 6 

6 Hovoří s Vámi Vaše děti pozitivně o prožitcích 

v MŠ? 

50 44 0 6 

7 Jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek 

k Vašim dětem? 

55 25 0 0 

8 Připadá Vám atmosféra v MŠ přátelská? 56 32 6 6 

9 Myslíte si, že je MŠ atraktivní-inovuje, používá 

moderní vzdělávací metody, zapojuje se do 

projektů? 

50 31 19 0 

10 Vzdělávací nabídka je dostatečně pestrá? 63 25 6 6 

11 Edukační skupiny byly přínosné jako další 

příprava vašeho předškoláka na ZŠ? 

40 27 20 13 

12 Mohla by naše MŠ pro Vaše děti ve své práci 

něco zlepšit? 

44 25 19 12 

13 Je škola dostatečně zabezpečena v době 

vzdělávání proti vstupu cizích osob? 

63 31 0 6 

14 Působí na Vás prostředí MŠ dobře? 69 31 0 0 

15 Jste spokojeni s vybavením tříd a školní zahrady? 

 
81 19 0 0 

16 Je hygiena, čistota v MŠ dostatečná? 

 

88 12 0 0 

17

  

Jste spokojeni se stravou, která je dětem v MŠ 
podávána? 

44 25 25 6 

18 Účastníte se třídních či konzultačních hodin 

v MŠ? 

44 37 13 0 

19 Chcete se aktivně zapojovat do dění v MŠ? 44 31 19 6 

20 Ptají se Vás učitelky, jestli se chcete více 

angažovat v životě školy? 

50 19 19 12 

21 Sledujete pravidelně informace o dění ve škole? 75 25 0 0 

22 Máte zájem o setkání s odborníky? 

(logopedie, SPC, dětský psycholog, aj.) 

44 37 19 0 

 
 

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. Dotazníků se vrátilo mnoho, 

většina je velmi pozitivních, jsem ráda, že vidíte naši práci a snahu, aby bylo Vašim dětem u 

nás dobře.  

 

 



Mnoho odpovědí a připomínek bylo k podávání informací o dětech. 

 Většina z Vás je spokojena, ale v několika dotaznících si přejete více popovídat s paní 

učitelkou ráno při příchodu dítěte do MŠ. To je ale z organizačních důvodů téměř nemožné. 

Při příchodu dítěte si stihneme říct základní informace ohledně zdravotního stavu, omlouvání 

či domluvy na vyzvedávání dítěte z MŠ. Pokud budete mít více otázek, domluvte se s třídní 

učitelkou na konzultacích mimo její přímou práci s dětmi. Bude mít na Vás více času a hlavně 

soukromí. Ukáže Vám o dítěti vedenou pedagogickou diagnostiku, popovídá si s Vámi o 

potřebách Vašeho dítěte. A věřím, že najdete společně vhodnou pomoc Vašemu dítěti. 

Totéž platí i v komunikaci s vedením školy, je dobré se předem domluvit na čase, kdy 

bych se Vám mohla věnovat. Chápu, že někdy máte na srdci něco, co Vás nazlobilo a chcete 

to řešit okamžitě, ale ne vždy je to možné. Já i paní zástupkyně taky učíme a od dětí nelze 

odcházet. Navíc máme mnoho povinností i mimo kancelář, a ne vždy nás tady najdete Můžete 

využít školního emailu a popřípadě napsat, co by Vás zajímalo nebo co potřebujete. Snažím 

se reagovat vždy bezodkladně. 

 

Ptáte se na mimoškolní aktivity v MŠ, kroužky. 

Každý rok nabízíme tyto aktivity. Většinu z nich dělají samy paní učitelky, kromě 

výuky angličtiny, kterou vede agentura. Paní učitelky mají 2 směnný provoz, proto se ty 

kroužky nabízejí 1 x za 14 dní. Je to v době jejich volného času, kdy nemají své pracovní 

povinnosti. Je to něco navíc, co není naší povinností. Kapacita kroužků je podle typu 8 – 10 

dětí i z důvodu bezpečnosti Vašich dětí. Kroužek „Šikovné ruce“ vyžaduje dohledu 2 osob, 

tudíž ani tento kroužek nemůže být častěji – děti pracují s opravdovými nástroji – pilka, 

vrtačka aj. Kroužky jsou většinou jen pro starší děti proto, že malé děti ještě nemají 

dostatečně velkou ruku ani schopnosti zvládnout samostatně práci. Navíc nově příchozím 

dětem trvá několik týdnů až měsíců, než si na provoz MŠ zvyknou a v kroužku by stejně 

plakaly a nechtěly zůstávat. Nebojte se, většinu aktivit, které probíhají v kroužcích si všechny 

děti během dne v MŠ vyzkoušejí. Paní učitelky dílničky, keramiku využívají i během 

dopoledne. 

V novém školním roce rozšíříme nabídku ještě o jógu, která bude prováděna i s rodiči. 

Můžete tak strávit příjemnou hodinku společně s Vašimi dětmi. Počítejte však s tím, že i tady 

bude kapacita omezena. Navíc kroužky můžou probíhat odpoledne, kdy nenarušují provoz 

MŠ. 

 

Zajímají Vás i další aktivity – divadla, exkurze, akce spojené s přítomností rodičů. 

 Bohužel i tento školní rok byl velmi složitý z důvodu karantén a častých absencí dětí i 

personálu. I přesto se na konci školního roku podařilo zorganizovat celkem dost akcí pro děti 

a rodiče - výlety, exkurze, projektové dny (dílničky, dny se zvířátky, návštěvy farmy, stanice 

dravých ptáků, divadelní představení, Den dětí s hasiči, policií, návštěvy předškoláků v ZŠ, 

sportovní odpoledne s rodiči a dětmi, rozloučení s předškoláky s občerstvením a další). 

 

Bezpečí dětí, personálu, ochrana majetku v době vzdělávání proti vstupu cizích osob. 

 Tato otázka byla vyslovena proto, abychom se nad ní zamysleli všichni. Vstupy do 

školky nejde vždy úplně zabezpečit. Máme sice čipy, ale ty nás před vstupem cizích osob 

neuchrání.  Pokud sami všichni nebudeme dveře uzavírat a pouštět do školy cizí osoby, vždy 

existuje riziko, že do školy může vstoupit osoba, která tady nepatří. Proto bych Vás chtěla 

znovu poprosit, aby jste opravdu do budovy cizí osoby nepouštěli. Máme na školce zvonek, 

ať si zavolají a domluví se.   

 

 

 



Chcete se aktivně zapojovat do dění v MŠ? 

Mám radost ze spolupráce některých rodičů, kteří pomáhají s organizací mimoškolních 

akcí. Chci jim touto cestou moc poděkovat. Doufám, že i v dalších letech si najdete čas strávit 

tyto chvíle společně s námi a Vašimi dětmi. Za nápady a pomoc budeme moc rádi. 

 

Jste spokojeni se stravou, která je dětem v MŠ podávána? 

Paní kuchařky vaří dle výživových norem a spotřebního koše. Strava je pestrá, děti mají mnoho 

ovoce a zeleniny každý den, převážně v dopoledních hodinách mají výběr z několika druhů. 

Pokud máte připomínky, paní vedoucí kuchyně to s Vámi ráda projedná a vysvětlí. 

 

Připomínky k jednání a chování personálu k dětem i k rodičům. 

 Jsem ráda za Vaši upřímnost. Mnoho z Vás velmi naše zaměstnance chválí. Najdou se 

ale i připomínky k jednání některých zaměstnanců. Vaše připomínky jsem s nimi projednávala 

na pracovních poradách. Doufám, že stížností bude v novém školním roce méně a pokud budou, 

tak se je budeme snažit s Vámi vyřešit ke vzájemné spokojenosti. 

 

Změny paních učitelek. 

 Bohužel ne vždy se dokážeme domluvit, aby byli spokojeni všichni – zaměstnanci mezi 

s sebou, Vy rodiče s námi, paní učitelky s dětmi apod. Práce s lidmi není vždy jednoduchá a 

občas nelze jinak než se s některým zaměstnancem rozloučit. Je mi vždy velmi líto, pokud tato 

situace nastane. Pokud budete mít nějaký problém ať s paní učitelkou nebo jiným 

nepedagogickým pracovníkem, budu ráda, když mi to oznámíte a budeme hledat možnosti, jak 

to napravit. 

 

Ještě jednou děkuji za spolupráci. 

 

Bc. Hana Hrdličková, ředitelka školy 

 


