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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE DĚTÍ DOCHÁZEJÍCÍCH DO 

MŠ (šk. rok 2017/2018) 

 

Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky. 1,17 

Třída KOŤÁTKA je útulná a vhodně vybavená. 1,2 

Třída MEDVÍDCI je útulná a vhodně vybavená. 1 

Třída BERUŠKY je útulná a vhodně vybavená. 1 

Třída MOTÝLCI je útulná a vhodně vybavená. 1,17 

Školní zahrada je vybavená. 1,57 

Dětem se podává vhodná a pestrá strava. 1,38 

Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičů. 1,21 

O dění v MŠ jsem informován. 1,13 

MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou. 1,38 

Souhlasím s výjezdy do školy v přírodě. 1,09 

Internetové stránky hodnotím. 1,48 

O výchovně vzdělávacím programu v MŠ jsem informován. 1,25 

Program pro předškolní děti v rámci spolupráce se ZŠ hodnotím. 1,28 

Mám dojem, že p. uč. ve třídě KOŤÁTKA se k dětem chovají vstřícně, vlídně a s respektem. 1,25 

Mám dojem, že p. uč. ve třídě MEDVÍDCI se k dětem chovají vstřícně, vlídně a s respektem. 1 

Mám dojem, že p. uč. ve třídě BERUŠKY se k dětem chovají vstřícně, vlídně a s respektem. 1 

Mám dojem, že p. uč. ve třídě MOTÝLCI se k dětem chovají vstřícně, vlídně a s respektem. 1,08 

Jsem seznámen/a se všemi aktivitami MŠ. 1,21 

Moje dítě chodí domů spokojené. 1,21 

Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně. 1,13 

Zajištění preventivního vyšetření výslovnosti dětí v MŠ hodnotím. 1,21 

Práci vedení školy hodnotím. 1,42 

Provozní doba MŠ mi vyhovuje. 1,25 

Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ více samostatné (v sebeobsluze, u stravování, 
v kontaktu s druhými…). 

1,43 

Mateřská škola věnuje pozornost rozvíjení dovedností a návyků potřebných pro život. 1,33 

Pokuste se ve stupnici 1, 2, 3, 4, 5 (známkami jako ve škole nejlepší 1 a nejhorší 5) zhodnotit 
kvalitu MŠ. 

1,3 

 

Dotazníků bylo odevzdáno celkem 24. Výsledky jsou uspokojivé. Na stupnici 1 až 5 (známky 

jako ve škole: nejlepší 1 a nejhorší 5) získala naše MŠ celkovou známku 1,3. Komentáře 

rodičů jsou velmi pozitivní, motivující a povzbudivé.  „Nejhorší“ známkou je 1,57 – školní 

zahrada. Zahrada prošla před několika lety celkovou rekonstrukcí a snažíme se ji udržovat jak 

pro naše děti, tak i pro širokou veřejnost, která zahradu využívá v rámci projektu „Otevřená 

zahrada“. Do budoucna bychom rádi dokoupili vybavení pro školkové děti, např. nové 
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koloběžky, odrážedla, kočárky, deky, branky a míče na fotbal. Dále bych zmínila internetové 

stránky (www.ulesakarvina.cz), které získaly známku 1,48. Na internetových stránkách 

můžete nalézt vše potřebné k docházce dítěte do mateřské školy. Informace k platbám, 

aktuální jídelní lístek, vše, co dítě potřebuje do mateřské školy, projekt „Ve škole je prima“, 

zájmové aktivity a také na úvodní straně vždy aktuálně informujeme o akcích, které v MŠ 

probíhají (kina, divadla, výlety, solná jeskyně, bruslení, plavání, lyžování atd.). 

Vždy se snažíme co nejvíce spolupracovat se zákonnými zástupci, informovat je o dění 

v mateřské škole a o potřebách konkrétního dítěte. Budeme rádi, pokud se s připomínkami 

vždy obrátíte na paní učitelky ve třídě nebo na vedoucí paní učitelku. Společně určitě 

najdeme řešení, aby se Vaše děti cítily ve školce bezpečně, pohodově a příjemně.  

 

V Karviné dne 9. 10. 2018 Vypracovala: Mgr. Barbara Veselá      

(vedoucí učitelka MŠ) 

 

 


