
Vyhodnocení dotazníku pro rodiče dětí MŠ 

Vyhodnocovala Miluše Rákoci, dne 28.6.2019 

Z 89 dotazovaných odpovědělo 49 rodičů. 

Ke každé otázce uvádím nejčastější odpovědi zákonných zástupců a u některých i moje 

vyjádření. 

1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 

Všichni rodiče zaškrtli odpověď Ano, že chodí jejich dítě do MŠ rádo. 

Někteří by navštěvovali školku dokonce v sobotu i v neděli ☺, v jednom případě „jak kdy“. 

2. Jste spokojení s výchovně vzdělávací prací třídních učitelek? 

 

Všichni rodiče zaškrtli odpověď Ano. 

3. Je dostačující spolupráce mezi Vámi a učitelkou a informovanost o chování a úrovni 

schopností dítěte? 

V 48 dotazových rodičů napsalo, že ano. 

V jednom případě rodiče napsali, že není prostor se paní učitelky ptát na své dítě, když je paní 

učitelka zaměstnána dětmi v MŠ od rána do odpoledne. 

Vyjádření ŘŠ:  

V letošním školním roce 2019/2020 budeme pro rodiče nabízet tzv. „třídní schůzky“, 

navrhnou dva termíny, aby rodiče měli prostor probrat chování a úroveň schopností svého 

dítěte/dětí. Popřípadě dle potřeby je možné domluvit si individuální konzultaci s paní 

učitelkou či ředitelkou MŠ. Schůzky pro rodiče jsou zařazovány 2x do roka a to vždy v září a 

červnu daného školního roku. Schůzky navíc, které se týkají dětí s odkladem školní docházky, 

je v plánu v měsíci lednu 2020 a nově i schůzka pro rodiče dětí, které nově nastupují do MŠ 

v září 2019. Prosíme rodiče, aby pečlivě četli příspěvky na webových stránkách MŠ a 

hlavních dveří, kde budou podrobnější informace 

4. Vyhovuje Vám provozní doba MŠ? 

V 7 případech rodiče odpověděli, že by chtěli provozní dobu MŠ od 6.00 hod. nebo do 16.30 

hod. 

 

Vyjádření ŘŠ:  

Z dotazníkového šetření upravujeme provozní dobu MŠ od 1.9.2019 od 6.00 hod. do 16.00 

hod. 

5. Je dostačující počet kulturních akcí a informovanost o nich? 

Všichni odpověděli, že ANO. 



 

6. Čtete pravidelně nástěnky? 

4x odpověď NE, 1 odpověď „zpráva na webových str. pohodlnější“. 

7. Jste spokojeni s vedením MŠ? 

Odpověď všech rodičů ANO. 

8. Jste spokojeni s kroužky? 

Objevil se zde požadavek na pohybový či anglický kroužek. 

Vyjádření ŘŠ:  

K otevření zájmových kroužků je potřeba určitý počet dětí a prostor pro realizaci. 

Od loňského školního roku jsou rodiče spokojeni s výukou zobcové flétny a zároveň s dětmi 

jezdíme mimo MŠ, zařazujeme více exkurze, výlety, dílny v Muzeu Záhlinice, DDM 

Sluníčku a dalších místech. 

9. Jste spokojeni se skladbou jídelníčku? 

3x odpověděli rodiče NE, 1x částečně. 

1x odpověď byste uvítali více ovoce či zeleniny. 

10. Jste spokojeni s úklidem? 

 

Jednou se objevila záporná odpověď. 

11. Jste spokojeni s údržbou zahrady? 

1x odpověď „potřeba více využití na školní zahradě pro děti“. 

Vyjádření ŘŠ:  

Během letošních letních prázdnin bude za částku 340.000,-Kč bude dovybavena větší část 

dolní zahrady novými herními prvky, v příštím roce 2020/2021 se budeme snažit dokončit 

dovybavení spodní části šk. zahrady s ohledem na finance MŠ. Doufáme, že během 

následujících 5 let budeme schopni zainvestovat horní část šk. zahrady. 

12. Připomínky, náměty, dotazy rodičů: 

Jedna negativní odpověď na konkrétní paní učitelku. 

Vyjádření ŘŠ: Vše řešeno osobně s paní učitelkou. 

 

Dotaz na fotografie tř. Sluníček, že nejsou na webových stránkách. 

 



 

Vyjádření ŘŠ:  

Vzhledem k tomu, že besídky a akce jsou pořádané v přítomnosti a zodpovědnosti učitelek za 

děti, není bohužel v silách zaměstnanců MŠ pořizovat fotografie některých tříd. 

Většinu fotografií ze šk. akcí, které jsou na webových stránkách MŠ, jsou od rodičů dětí nebo 

fotky pořízené školním personálem (divadla v MŠ, plavání, lyžařský kurz, ozdravný pobyt, 

atd.). Dlouhodobě se nám nedaří získat fotografie od rodičů ze tř. Sluníček.  

Uvítali bychom, když by nám rodiče poskytli fotografie za účelem prezentace školky. 

 

Jeden dotaz na úraz dítěte, kdy maminka nebyla informována. 

Vyjádření ŘŠ:  

O veškerých úrazech, které se stanou na půdě MŠ, jsou zákonní zástupci ihned informováni a 

vše se zapisuje do knihy úrazů. 

V případě, že úraz je vážnější a vyžaduje ošetření lékaře, doprovodem dítěti je paní učitelka, 

která s dítětem jde k dětskému lékaři a vše je sepsáno s lékařem. 

Pokud dítě v „zápalu“ hry upadne, uhodí se či se srazí s jiným dítětem a paní učitelky o tom 

vědí, jsou tyto děti prohlédnuty a ošetřeny. 

Po vyzvednutí dítěte rodičem, je rodič vždy informován o dané situaci.  

Závěr: 

Závěrem bych chtěla podotknout, že v uplynulých 3 letech, MŠ investovala nemalé finance do 

vybavení a úpravy vnitřních prostor školy. 

V současné době máme plně dovybaveny třídy Pastelky, Berušky a Motýlci. 

V příštím školním roce bychom chtěli nově vybavit třídu Sluníček. 

Poté máme v plánu pokračovat ve výměně inventáře MŠ. 

Děkuji Všem rodičům, kteří si udělali čas a dotazník vyplnili. 

Je pro mě velkým přínosem, že jste se vyjádřili a mám možnost s Vašimi požadavky pracovat. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                           Miluše Rákoci, ředitelka MŠ  

V Kvasicích dne 28.6.2019 

  

 


