
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ ZA ŠKOLNÍ ROK 

2021/2022 

Dotazník byl předán rodičům na třídních schůzkách  -  

předalo se 6 dotazníků, vrátilo se 4 dotazníky vyplněných -  

návratnost 66,75%.  

 

Předání dotazníků probíhalo anonymně – do krabice 

v šatně.  

Všem rodičům moc děkujeme a moc si toho vážíme. 

 

1. Chodí Vaše dítě do MŠ: 

velmi rádo  - 1x                rádo – 3x              nerado-0x                   nevím-0x 

Jsme moc rády, že děti chodí do Mateřské školy rády a budeme dělat vše, 

aby to tak zůstalo i po další roky 😊  

 

2. O aktivitách a dění ve školce s Vámi Vaše dítě hovoří: 

každý den  -2x                                  občas -2x                              vůbec ne -0x  

 

3. Myslíte, že jste dostatečně informováni o tom, co se ve školce děje? 

Dostatečně- 4x                   nedostatečně-0x 

 

4. Sledujete webové stránky MŠ? 

pravidelně  -2x                  občas-1x                nezajímají mne  -0x           nemám-

0x 

internet -0x 

Odpovědi: „zapomínám“ ,“ alespoň se o to snažím“. 



Letos bude také FB stránka, kam věříme bude chodit více rodičů a budeme 

zde podávat důležité informace a věříme, že to bude přínosem pro nás i 

rodiče 😊  

 

5. Sledujete nástěnky v chodbě MŠ? 

Pravidelně     -3x                        občas      -1x                        vůbec ne -0x 

 

 

6. Máte dostatek možností komunikace s třídními učitelkami? 

Ano -4x                                  ne  -0x                  nepotřebuji komunikovat 

  

Uvítali byste individuální konzultace o Vašem dítěti s třídní učitelkou?     

Komentáře od rodičů: 

„Mám“ 

„ Občas“ 

„Možná jednou za čas by to bylo fajn.“  

 

Kdykoliv je možnost požádat o individuální konzultace, jelikož máme 

asistentku a jsme tu hodně často ve třech, nebojte se kdykoliv zeptat a 

můžeme si popovídat v soukromí o všem co Vás zajímá 😊  

7. Máte dostatek možností komunikace s vedením? 

Ano   -4x                                  ne   -0x                     nepotřebuji komunikovat-0x 

  

Pokud ne, co navrhujete?  

8. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek v MŠ? 

Maximálně -3x             částečně   -1x                     vůbec -0x 

 

Moc nás těší spokojenost rodičů a nadále se budeme snažit, aby byly 

spokojené děti, tak rodiče a i nadále se budeme 100% věnovat dětem 



srdcem s láskou a zároveň rozvíjet jejich dovednosti. Moc děkujeme a 

vážíme si toho 😊  

 

9. Připadá vám atmosféra v MŠ přátelská? 

Ano    -4x                                částečně     -0x                    vůbec -0x 

 

 

10. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním dalších pracovníků školy? 

Maximálně      -3x                částečně    -1x                    vůbec 

 

 

To jsme moc rádi, pro nás je také strašně důležité klima na pracovišti ve 

školce, přeci jen veselá a pohodová atmosféra se přenáší na děti a snažíme 

se, aby klima ve školce bylo co nejlepší a bylo vzorem dětem 😊  

 

11. Jak byste označili vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě? 

Vřelý    -2x   vstřícný    -1x     kamarádský   3x   odměřený  -0x  nepřátelský -0x  

 

Pár rodičů zaškrtlo více možností a my moc děkujeme. Moc nás to těší. 

 

12. Jak se staví třídní učitelky k potřebám Vás, rodičů? 

vstřícně   -4x                        laxně   -1x                                odmítavě-0x 

 

Jeden rodič zaškrtl 2x odpověď, vstřícně a zároveň laxně. Pocit máme 

takový a mrzí nás, že občas rodiče nechápou, že děti, které celý den 

prokašlou a utírají si nudličky po celý den do MŠ nepatří, ale patří 

k mamince do postele. Jsou tu malé děti, které na tom poté jsou mnohem 

hůře. Za to se omlouváme ale věříme že 99 % rodičů to chápe a za to jim 

nesmírně děkuji 😊 Pokud si dítě zakašle 3x denně po námaze nebo si 3x 



denně zasmrká domů ho neposíláme, ale pokuď kašle celé dopoledne a 

smrká po celý den, už to dobré není jak pro okolí dítěte tak i pro něj…  

Pokud má rodič pocit, že naše chování vůči rodičům je i v jiných směrech 

laxní, budeme rádi, když nám řeknete důvod a rádi si z toho vezmeme 

poučení 😊  

 

13. Získává podle Vás Vaše dítě dostatečné množství vědomostí 

a dovedností? 

žádné -0x              minimální   -3x             dostatečné   -1x       maximální -0x 

 

 

14. Zajímáte se o výchovu a vzdělávání ve školce? Máte k ní připomínky? 

ano     -2x                             ne   -1x –myšleno na 

připomínky                     nezajímá mne to-1x 

  

Popřípadě jaké připomínky? 

Komentáře od rodičů:  

Jsem vděčná, za to jak to je.  

 

15. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné: 

ano         -4x                   ani ne   -0x                 ne  -0x                         nedokážu 

posoudit-0x 

 

Musíme dětičky moc pochválit, jsou krásné samostatné, co jim „ nešlo“ 

jsme ve školce natrénovaly a moc chválíme i rodiče 😊 

 

Moje dítě je více (př. kreativní, otevřené, bázlivé …) 

Komentáře rodičů :  

„ Víc samostatné v oblasti hygieny.“  

„ Samostatné, hrdé, že něco dokázalo“  



 

16. Jste ochotni se spolupodílet finančně, činnostně, nebo materiálně na 

akcích MŠ? 

ano  -3x                    ne -0x                                         ještě nevím  -1x  

  

Pokud ano, jak? 

Komentáře rodičů:  

„ Materiálně, finančně i činnostně.“  

„ Finančně či materiálně na činnost není moc čas.“ 

Určitě budeme rádi za jakoukoliv pomoc při akcích v MŠ, které chystáme 

😊 

 

17. Zapojujete se rádi do aktivit školky? 

Ano  -3x                    ne   -1x                      nezajímá mne to                 nemám 

čas    -2x 

 

 

18. Domníváte se, že akcí školky (divadla, výlet, projekty, barevné dny) 

je naplánováno: 

příliš mnoho-0x                  dostatečně -4x                málo-0x               nevím  -0x 

  

Která akce byla zatím pro Vaše dítě nejatraktivnější? 

Komentáře rodičů:  

 „ Výlet .“  

 

19. Strava podávaná dětem v MŠ a skladba jídelníčku je podle Vás: 

pestrá -2x            málo pestrá  -0x         nedokážu posoudit      -1x 

  



Máte nějaké připomínky ke stravování? 

 

Komentáře rodičů:  

„ Naprosto v pořádku.“  

„ Mohlo by být méně pečiva, nahradit něčím jiným a méně cukru.“  

 

Děti mají během dne na výběr neslazený čaj, vodu s citronem popřípadě 

mléko, mohou si vybrat samy, co chtějí, takže pití slazené v MŠ není, 

výjimečně voda se šťávou, když jdeme mimo MŠ. Určitě se polepšíme a 

budeme i mimo MŠ brát čistou vodu a šťávu.   

 

Ve školce děti dostávají bonbonky výjimečně jako odměnu za splněný úkol, 

určitě jsou rozdávány s mírou 😊 Pokud si rodiče nepřejí, aby občas 

dostávaly děti sladkou odměnu, stačí nám to říci a mohou donést například 

kandované ovoce nebo něco podobného, aby to dětem nebylo líto, že nic 

nedostanou.  

 

Na pečivo se zaměříme a budeme rádi, když přijdete s návrhy, co mají děti 

místo pečiva rádi. Jogurty, tvaroh, přesnídávky, ovocné, zeleninové salátky 

ke svačinkám mají, jak můžete vidět na jídelním lístku, který už si v neděli 

můžete přečíst na webu 😊  

 

 

20. Máte nějaké připomínky k úklidu, k udržovanosti školky, zahrady? 

„Ne“  

21. Jak se Vám líbí focení dětí, jste spokojení s fotografiemi Vašich dětí a 

výběrem fotografky?  

 

KOMENTÁŘE OD RODIČŮ:  

„ Ano“  

„ A sakra“ -  možná komentář samotné paní fotografky ? 😊  



„Spokojenost je veliká, fotografka je super.“  

„ Super.“ 

 

Jsme moc rádi, že se Vám paní fotografka a její práce líbí, nám také a 

strašně moc. Moc ji za to děkujeme a moc si toho vážíme. 😊  

22. Jak jste spokojení vy a  Vaše děti s lekcemi plavání, pokud Vaše děti 

navštěvovaly ?  

Komentáře rodičů:  

„ Je znát pokrok v plavání.“  

„ Byli jsme spokojení všichni,“  

„ Zatím nevím.“  

 

Jsme rádi, že se plavání líbilo a letošní rok budeme opět v lekcích 

pokračovat. Je krásné pozorovat, jaké děti dělají pokrok. 😊  

23. Co se Vám na školce líbí, jste spokojeni s vybavením, pomůckami, 

hračkami? 

 

Komentáře rodičů:  

„ S učitelkami.“  

„ Ano, jen škoda, že není více prostoru.“  

„ Velká zahrada, uvnitř dostatek prostoru na hraní a spoustu hraček.“  

 

Postupně doplňujeme pomůcky, hračky jak finance dovolí , učitelky měnit 

určitě nebudeme, jsme všichni spokojení😊 Letos budeme jezdit 1x měsíčně 

do Sokola DK, kde budou mít děti dostatek prostoru, který v MŠ chybí a 

bohužel školku nejspíš nezvětšíme  ☹  



 

24. Co se Vám na školce nelíbí a co byste změnili:  

Komentáře od rodičů:  

„ Víc prostoru, ale nafouknou školku asi nepůjde😊“ 

 

Moc nás těší, že jsou rodiče spokojení a hlavně děti spokojené, budeme dál 

pracovat tak, aby všichni byli maximálně spokojení a šťastní. Hodně 

využíváme zahradu, kde je prostor větší a při hezkém počasí tam s dětmi 

provozujeme větší část aktivit ze dne.  

25. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ 

Komentáře rodičů: 

„ Děkuju.“  

„ Jste nejlepší, jen tak dál.“  

„ Děkuji za přátelský přístup a práci, kterou děláte dobře,“  

Moc děkujeme a moc si toho vážíme, tohle je pro nás ta největší motivace. 

Vše dělat srdcem, rozvíjet děti správným směrem a hlavně si všechno užívat 

s dětmi. Šťastné děti, šťastné paní učitelky😊 Úsměv a radost dětí, vidět 

jejich pokroky je pro nás největší odměna. Moc děkujeme a moc si toho 

vážíme.  

Bc. Barbora Menclová  

Ředitelka MŠ  
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