
Výsledky dotazníkového šetření z června 2016: 

 

Rozdáno: 76 dotazníků 

Vráceno: 43 dotazníků, což je 56,5% 

Otázky byly polouzavřené a otevřené. 

 

 

 

 

Dotazník pro rodiče dětí docházejících do Mateřské školy Golčův Jeníkov, 

5. května 194 – červen 2016 

 
Vážení rodiče, žádáme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který nám poslouží k celkovému náhledu na práci 

mateřské školy z pohledu rodičovské veřejnosti. Prosíme, Vaši odpověď zakroužkujte, volně dopište. Anketa je 

ryze anonymní, dobrovolná. Vyplněné dotazníky můžete vhodit do poštovní schránky umístěné na brance u 

vchodu do školy, nebo do schránky v chodbě školy.  

 

1. Chodí Vaše dítě rádo do MŠ?  

ano  obvykle ano  jak kdy  spíše ne  ne 

…………………………………………………………………………………………      

………………………………………………………………………………………… 

28 respondentů ano, 12 obvykle ano a 3 jak kdy. 
 

2. Nabízí MŠ dostatek akcí pro rodiče, pro veřejnost? (lampionový průvod, vánoční 

pohádka, rozsvěcení stromu na náměstí, schůzky pro rodiče, jarní vyrábění, červnová 

společná cesta,…) 

ano   částečně  ne 

návrhy:…………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………. 

43 respondentů ano. 
 

3. Jste spokojeni s informovaností o dění v MŠ? (nástěnky, rozhovory, schůzky, webové 

stránky…) 

ano   částečně  ne 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

41 respondentů ano, 2 částečně. 
 

4. Dostáváte dostatečnou zpětnou vazbu o pokrocích, chování a rozvoji dítěte?  

ano   částečně  ne 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

31 respondentů ano, 10 částečně a dva ne. 

 
 



5. Nabízí MŠ dostatek akcí, aktivit,…které děti zaujmou? 

ano   částečně  ne 

…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 

41 respondentů ano a 2 částečně. 
 

6. Jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek v mateřské škole? 

ano   částečně  ne 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

41 respondentů ano a 2 částečně. 
  

7. Co se Vám na MŠ líbí x nelíbí? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Kladné ohlasy: Pěkná spolupráce. Hezky vybavené hřiště. Příjemné prostředí a personál. 

Rozmanité dětské aktivity, činnosti, akce. Vzdělávací postupy kladně hodnoceny. Akce pro 

rodiče a děti-spokojnost. Vstřícnost učitelek. Celková spokojenost. Kladné hodnocení 

logopedických cvičení. Rodinné prostředí, velmi dobrá komunikace s učitelkami – kladné 

hodnocení. 
 

 

8. Ohodnoťte v navržené stupnici mateřskou školu. 

výborná  velmi dobrá  dobrá   

ještě přijatelná   nepřijatelná 

18 respondentů výborná, 21 velmi dobrá a 2 dobrá. 
 

 

9. Chcete nám ještě něco sdělit, co se sem nevešlo? 

 

Záporné hodnocení: odhlašování odpoledních svačin (Odpolední svačiny se musí řešit 

s vedoucí školní jídelny a je možné po domluvě s ní, si je ve školní jídelně vyzvednout. 

K domluvě s vedoucí školní jídelny ze strany rodičů nedochází.), umístění zubních kartáčků 

ve třídě Žabiček (umístění se nám také nelíbí, na příští školní rok budou kartáčky 

v umývárně Berušek), oplocení školní zahrady je nevyhovující (O hlavních prázdninách 

2016 se uskuteční oplocení poloviny školní zahrady.)věkově smíšené třídy (V mateřské škole 

se spojují většinou dvě věkové skupiny, výjimečně tři. Zatím nenastala ta situace, že by bylo 

v mateřské škole stále přesně 28 dětí předškolního věku, 23 dětí věku 3-4-letých,…. 

V mateřské škole se nevytváří třídy jako v základní škole a dbáme na co nejmenší změny 

v seskupení dětí na další školní rok.)  

Kladná hodnocení: maximální věnování se dětem ze strany učitelek – to oceňujeme, chod MŠ 

je vzhledem k velikosti města a k možnostem velmi kvalitní,  
 

 

 

 

Děkujeme za vyplnění. 

 


