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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE DĚTÍ DOCHÁZEJÍCÍCH DO 

MŠ (šk. rok 2018/2019) 

 

Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky. 1,09 

Třída KOŤÁTKA je útulná a vhodně vybavená. 1 

Třída MEDVÍDCI je útulná a vhodně vybavená. 1,22 

Třída BERUŠKY je útulná a vhodně vybavená. 1 

Třída MOTÝLCI je útulná a vhodně vybavená. 1,22 

Školní zahrada je vybavená. 1,34 

Dětem se podává vhodná a pestrá strava. 1,25 

Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičů. 1,09 

O dění v MŠ jsem informován. 1,09 

MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou. 1,13 

Souhlasím s výjezdy do školy v přírodě. 1 

Internetové stránky hodnotím. 1,3 

O výchovně vzdělávacím programu v MŠ jsem informován. 1,19 

Program pro předškolní děti v rámci spolupráce se ZŠ hodnotím. 1,11 

Mám dojem, že p. uč. ve třídě KOŤÁTKA se k dětem chovají vstřícně, vlídně a s respektem. 1,17 

Mám dojem, že p. uč. ve třídě MEDVÍDCI se k dětem chovají vstřícně, vlídně a s respektem. 1,13 

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. 1,25 

Jsem seznámen/a se všemi aktivitami MŠ. 1,06 

Moje dítě chodí domů spokojené. 1,09 

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

Zajištění preventivního vyšetření výslovnosti dětí v MŠ hodnotím. 1,11 

Práci vedení školy hodnotím. 1,09 

Provozní doba MŠ mi vyhovuje. 1,13 

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

1,19 

Mateřská škola věnuje pozornost rozvíjení dovedností a návyků potřebných pro život. 1,16 

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

1,23 

 

Dotazníků bylo odevzdáno celkem 32. Výsledky jsou velice uspokojivé. Na stupnici 1 až 5 

(známky jako ve škole: nejlepší 1 a nejhorší 5) získala naše MŠ celkovou známku 1,23. 

Hodnocení všech položek je lepší, než v loňském školním roce a to nás samozřejmě těší. 

Komentáře rodičů ohledně přístupu učitelek na jednotlivých třídách jsou pozitivní a hodnotí 

je jako ochotné a vstřícné k potřebám dětí i rodičů. Hodnocení přístupu vedoucí učitelky je 

také pozitivní.  
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Ráda bych se vyjádřila k poznámkám několika rodičů ohledně množství ovoce a zeleniny 

podávané dětem. To, že ovoce nevidíte na značkách svých dětí neznamená, že ovoce není 

zařazováno do jídelníčku. Paní kuchařky pravidelně připravují ovocné talíře, které jsou dětem 

podávány v průběhu dopoledne a většinou děti všechno ovoce sní. Podávání celého ovoce 

dětem domů se nám neosvědčilo, jelikož ovoce zůstávalo i několik dní v šatním boxu dětí 

nebo bylo pohozeno v okolí budovy školky. Proto jsme po vzájemné domluvě s paní 

kuchařkami přistoupili právě k přípravě ovocných talířů, kde mají děti na výběr z několika 

druhů ovoce a ty jsou již připravené ke konzumaci (omyté, oloupané, nakrájené apod.). 

Zeleninu mají děti k dispozici vždy u svačiny v samostatné misce a mají možnost si 

nabídnout. Formou vhodné motivace se snažíme, aby alespoň ochutnaly, ale jakékoliv 

donucování k jídlu je z naší strany nepřípustné. 

Celkově hodnotím výsledky dotazníků pro rodiče dětí docházejících do MŠ velmi pozitivně, 

nezaznamenala jsem žádný negativní komentář a rodiče jsou s prací pedagogů i ostatních 

zaměstnanců spokojeni. I nadále se bude naše mateřská škola snažit udržet zavedený 

standard a budu velice ráda o sdělení jakýchkoliv připomínek, podnětů a návrhů kdykoliv 

v průběhu školního roku.  

 

 

V Karviné dne 22. 7. 2019 Vypracovala: Mgr. Barbara Veselá      

(vedoucí učitelka MŠ) 

 

 


