
Výsledná z dotazníků pro rodiče z června 2018: 

Rozdáno: 77 dotazníků. 

Vráceno: 64 dotazníků, což je 83%. 

Otázky byly polouzavřené a otevřené. 

 

Dotazník pro rodiče dětí docházejících do Mateřské školy Golčův Jeníkov, 5. 
května 194 – červen 2018 

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

41 respondentů ano, 19 obvykle ano a 4 jak kdy. 
 

2. Nabízí MŠ dostatek akcí pro rodiče, pro veřejnost? (lampionový průvod, vánoční tvoření, 
rozsvěcení stromu na náměstí, schůzky pro rodiče, uspávání a probouzení broučků,…) 

ano   částečně  ne 
návrhy: ………………………………………………………………………………………..………………………………… 

63 respondentů ano, 1 částečně. Někteří respondenti kladně hodnotili akce MŠ pro rodiče a 
děti, aktivity s dětmi v rámci vzdělávání v MŠ - jejich pestrost. Kladně hodnotili i spolupráci 
MŠ  a rodičů. 

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

stránky…) 
ano   částečně  ne 

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

61 respondentů ano, 3 částečně. Většina respondentů hodnotila kladně informovanost o dění 
v MŠ. Jedna připomínka byla ohledně možnosti posílání informací na email rodičům a jedna 
informace se týkala pozdního vkládání fotek na stránky MŠ. (Informace na osobní emaily 
nebudeme posílat. Základní informace se objevují na webu školky, na nástěnkách a na 
dveřích tříd. Fotky byly někdy vkládány na web se zpožděním. Dělo se tak z technických 
důvodů.) 
 

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

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

53 respondentů ano, 9 částečně a 2 ne. Většina respondentů dostává dostačující zpětnou 
vazbu o dítěti. Četnost a způsob předávání informací o pokrocích dítěte jim vyhovuje. Dvěma 
respondentům informace chybí – doporučujeme domluvit si schůzku s třídními učitelkami 
ohledně pokroků u dítěte. Pokud se objeví určitý problém nebo úspěch, jsou rodiče 
informováni neprodleně. 



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

…………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

61 respondentů ano a 3 částečně. Některým respondentům chybí vyrábění s přírodninami, 
pobyt venku, více pobytu ve volné přírodě,  míčové hry, využití hudebních nástrojů - zpěv 
s klavírem, kroužek zpívání. (Kroužky nebudeme zavádět, děti mají pestrou denní nabídku 
aktivit, her a činností. Základem předškolního věku je HRA. Nechceme děti z psychického 
hlediska zatěžovat. V MŠ probíhají Logohrátky a Hrátky s předškoláky. Aktivity týkající se 
kroužků přenecháme jiným organizacím. Pobyt venku, ve volné přírodě, práce 
s přírodninami, míčové hry – zařazujeme každý den a snažíme se zařazovat více a více. 
Někdy nám to naruší aktuální situace, organizační záležitosti, počasí. V žádném případě se 
nebráníme pobytu venku a ve volné přírodě, protože tam je dětem příjemně. Klavír máme 
pouze ve třídě Žabiček, aby byl více využit, přendáme ho do třídy Berušek. Naším cílem je 
pořídit elektronické varhany do každé třídy. Víme o tom, že hudební aktivity je třeba 
posílit!) 
 

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

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

60 respondentů ano a 2 částečně. Kladně hodnotíte respekt k individualitám dětí, vlídný 
přístup, způsob řešení problémů, ochotu učitelek, spokojenost dětí v MŠ. (Toto je pro nás 
důležitá zpětná vazba. Děkujeme za projevenou důvěru a budeme se snažit i nadále.) 

  
7. Co se Vám na MŠ líbí x nelíbí? 

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

Kladné ohlasy: Pěkná spolupráce. Vstřícnost učitelek. Příjemné a čisté prostředí. Rozmanité 
dětské aktivity, činnosti, akce. Vzdělávání je kladně hodnoceno. Akce pro rodiče a děti -
spokojenost. Informovanost rodičů o dění v MŠ je převážně dostačující. Kladně respondenti 
hodnotí přípravu dětí na ZŠ. Komunikace mezi rodiči a učitelkami hodnotíte také kladně.  
Vážíme si kladných reakcí, ale víme, že máme i co vylepšovat. 
Záporné ohlasy: Některé byly popsány a vysvětleny v předchozích bodech.  
Záporné je pro Vás „odnášení odpoledních svačin“ z MŠ (dítě se má stravovat v MŠ, pokud je 
přítomno. Nejsme rychlé občerstvení, kde si zabalíte jídlo s sebou. Ponechte dětem dostatek 
času na odpolední svačinu a přijďte si pro něj až po 15. hod. nebo využijte možnost 
vyzvedávat si dítě před odpolední svačinou a to je před 14. hod., ale zde je třeba zvážit 
význam odpoledního odpočívání).  
Jeden respondent se dotazuje na možnost připravovat přírodní čaje, pitný režim bez umělých 
barviv (čaje, které připravujeme pro vaše děti, jsou dětské a nezávadné, pitný režim je spíše o 
kohoutkové vodě než o obarvené šťávě, ale prokonzultujeme tuto skutečnost s vedoucí školní 
jídelny).  Záporně hodnotíte průvan v šatnách a ve třídách (v prostorách MŠ dle vyhlášky o 
hygienických požadavcích musí být stálý přístup čerstvého vzduchu – záchody, umývárny, 
místnosti se musí větrat, musíme dodržet mikroklimatické podmínky a nemáme třídy 
s umývárnou a záchody a nemáme uzavíratelné šatny – budova MŠ byla původně vystavěna 
k jiným účelům. 
Někteří z Vás by uvítali více výletů (pořádáme jeden celoškolkový výlet, divadla jezdí do MŠ za 
dětmi), zůstaneme u kvality a ne kvantity výletů a zvítězí stálost, jistota, opakující se režim 
pro děti a ten jim dodává důvěru, jistotu). 



Někteří z Vás by uvítali více zdravých potravin a více zeleniny (zelenina je každý den buď 
k obědu, nebo ke svačině a doplňuje se ovocem, zdravé potraviny zařazujeme, ale je problém 
s tím, že některé děti je vůbec neznají a tak je nechtějí jíst). 
Dva respondenti by uvítali delší provoz MŠ (nejvíce se děti rozchází mezi 15 a 15.30 hod., 
v 15.50 hod. ve školce zůstává v průměru tak 1 – 2 děti).  
 

8. Ohodnoťte v navržené stupnici mateřskou školu. 
výborná  velmi dobrá  dobrá   

ještě přijatelná   nepřijatelná 

25 respondentů výborná, 35 velmi dobrá a 3 dobrá. 
 

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

Zde jste skoro vůbec nepsali. 
My máme potřebu do tohoto bodu napsat, že si Vážíme všech vašich připomínek a poznámek, že se 
nám s Vámi velice dobře spolupracuje, snažíme se, aby vaše děti byly spokojené a z MŠ si odnesly 
co nejvíce. Vážíme si Vaší důvěry. Práce s dětmi nás baví, ale někdy jsme unavené z legislativy, 
která se stále mění a upravuje…. 

 
 
 
Děkujeme za vyplnění. 

 

 

 

10. 10. 2018 zpracovala: Mgr. Vladislava Vlčková  

 

 

 

 

 
 
 


