
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště Mateřská škola V Aleji 

Vážení rodiče,  

z důvodu uzavření MŠ od 17. 3. do 8. 4. 2020 (COVID-19)  a také z důvodu, že ne 

všechny děti znovu nastoupily do MŠ po celostátní karanténě, jsme letos rozdali 

omezený počet dotazníků. Vrátilo se nám jich „pouze“ 22, ale i tak nás velice 

potěšilo hodnocení některých rodičů a také podněty, v čem se můžeme zlepšit. 

V takto malém množství odevzdaných dotazníků nebudu tentokrát odpovědi 

hodnotit v procentech, ale seznámím Vás s počtem odpovědí, které se 

v dotaznících objevily. 

 

1) Chodí Vaše dítě do MŠ: 

 a) velmi rádo - 13 

 b) rádo - 9 

 c) nerado 

 d) nevím 

 

2) O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: 

 a) každý den - 14 

 b) občas - 7 

 c) vůbec ne - 1 

 

3) MŠ se k potřebám rodičů staví: 

 a) vstřícně - 19 

 b) laxně - 1 

 c) odmítavě 

 

4) O vzdělávacím programu jsme informováni: 

 a) podrobně - 8 

 b) dostatečně - 12 

 c) nedostatečně 

 

5) Jsme spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy (pedagogové, 

provozní zaměstnanci)? 

 a) velmi spokojeni - 15 

 b) převážně ano - 3 

 c) částečně - 2 

 d) ne, důvody: 

 

6) Sledujeme informace na nástěnkách a dveřích? 

 a) pravidelně - 14 

 b) občas - 6 

c) vůbec ne 
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7) Sledujeme webové stránky MŠ? 

 a) pravidelně - 12 

 b) občas - 9 

 c) ne - 1 

 

8) Vztah Vašeho dítěte a učitelek ze třídy, kam dítě dochází, byste označili jako: 

     Koťátka Medvídci Berušky Motýlci 

a) vřelý, vstřícný   2  7  4  3 

 b) kamarádský  2  1    3 

 c) odměřený 

 d) neutrální 

 

9) Nabízí MŠ dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou? 

 a) Ano, jsem spokojen/a. - 20 

 b) Je jich příliš mnoho. 

 c) Ne, mohlo by ji být více – uveďte jaké: 

 

10) Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné: 

 a) souhlasím - 15 

 b) spíše souhlasím - 5 

 c) nesouhlasím 

 d) nedokážu posoudit - 2 

 

11) Množství a pestrost hraček, didaktických her a vzdělávacích pomůcek 

hodnotíme jako: 

 a) dostatečné, přiměřené - 16 

 b) příliš mnoho 

 c) příliš málo 

 d) nedokážu posoudit - 6 

 

12) Výzdobu tříd, šaten, oken a chodeb hodnotíme jako: 

 a) hezkou a jsem rád/a, že mohu vidět výtvory mého dítěte - 21 

 b) nelíbí se mi 

 c) nedokážu posoudit - 1 

 

13) Je budova MŠ řádně uklizena a působí esteticky? 

 a) ano - 21 

 b) ne 

 c) nedokážu posoudit – 1 
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14. Se skladbou jídelníčku jsme spokojeni: 

 a) Strava je pestrá, mému dítěti chutná. - 14 

 b) Záleží, co je za jídlo. - 8 

 c) Nejsme spokojeni, návrhy na zlepšení: 

 

15. Zúčastňujete se rádi společných akcí MŠ a rodičů? 

 a) ano - 10 

 b) spíše ano - 7 

 c) nevyhledáváme je - 3 

 d) ne - 1 

 

16) Možnost komunikace rodičů s učitelkami ze třídy je: 

      Koťátka Medvídci Berušky Motýlci 

 a) vynikající    3  7  4  2 

 b) dostatečná, přiměřená  1      3 

 c) nedostatečná – návrhy pro zlepšení: 

 

17) Možnost komunikace rodičů s vedením MŠ je: 

 a) vynikající - 13 

 b) dostatečná, přiměřená - 9 

 c) nedostatečná – návrhy pro zlepšení: 

 

18) Jsme spokojeni s množstvím a nabídkou zájmových aktivit (kroužků) v MŠ: 

 a) dostatečná, přiměřená - 19 

 b) zbytečná - 1 

 c) preferuji jinou nabídku – např.: 

 

19) Je naše MŠ podle Vašeho názoru něčím specifická? 

 

 

20) Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru MŠ fungovala 

lépe? 

 

 

21) Pokuste se, ve stupnici 1, 2, 3, 4, 5, ohodnotit MŠ jako ve škole (nejlepší 

hodnocení – 1, špatné hodnocení – 5) 

       Průměrná známka: 1,24  

 

22) Na druhé straně listu je místo pro Váš vzkaz naší MŠ. 

 



Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště Mateřská škola V Aleji 

Rodiče měli prostor se vyjádřit k celkovému fungování mateřské školy. K našemu 

velkému potěšení to byly hlavně slova chvály, vyjádření spokojenosti a informace, 

že děti navštěvují mateřskou školu rády, což je pro nás největší potěšení a velice si 

toho vážíme. Jedna z poznámek byla, že děti letos nemají společnou fotku z konce 

školního roku. Bohužel jsme z důvodu dodržování některých hygienických 

nařízení nebyli schopni toto zařídit. Ne všechny děti mateřskou školu v červnu 

navštěvovaly a bylo těžké se s některými rodiči telefonicky spojit. Určitě máte 

možnost využít spoustu fotek, které průběžně celý školní rok zveřejňujeme na 

stránkách Rajče.cz. Celé druhé pololetí bylo pro nás všechny „jiné“. Museli jsme 

se vzdát celodenního výletu, který byl naplánován pro úplně všechny děti a 

zaměstnance v zážitkovém centru Ursus v Dolní Lomné, neproběhl ani výlet do 

ZOO Ostrava pro Motýlky a Berušky, nekonala se každoroční Zahradní slavnost, 

nemohli jsme odjet do školky v přírodě a i plavecký kurz pro děti musel být 

předčasně ukončen. Výčet aktivit, které nemohly proběhnout je mnohem delší a 

budeme se moc snažit vše dětem vynahradit v následujícím školním roce. 

Samozřejmě, pokud nám to stávající situace dovolí. Letošní předškolní děti 

nepřijdou o již tradiční Rozloučení s předškoláky: 

 
 

I v následujícím školním roce se budeme snažit naplňovat cíle Rámcového 

vzdělávacího programu, dělat vše, aby děti navštěvovaly mateřskou školu rády a 

my, abychom i nadále měli přátelský, vřelý a vstřícný vztah s rodiči. 

 

       Mgr. Veselá Barbara 

       - ZŘŠ pro předškolní vzdělávání 


