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Úvod

V letošním dotazníkovém šetření jsme stanovili celkem 10 otázek na provoz a práci v MŠ Paskov.
Celkem bylo rozdáno 113 dotazníků, vráceno bylo 103ks. Návratnost od rodičů činí 91%.
Na 9 otázek mohli rodiče odpovídat Ano – Ne, na 1otázku měli rodiče možnost napsat svůj
názor/připomínky/návrhy.

Všem rodičům děkujeme za zpětnou vazbu, kterou poskytli vyplněním a odevzdáním dotazníků.

Otázka č. 1
Jak jste spokojeni s prostředím a vybavením MŠ?
Ze 103 vrácených odpovědělo 102 ANO
1%
0%

a

1 NEODPOVĚDĚL

otázka č.1

ANO
NE
99%

Rodiče také uvedli:
-

Prostředí útulní, čisté, děti si mohou vybrat z mnoha her, hraček atd.
Třída Křemílek by mohla vypadat lépe

NEDOPOV.

Otázka č. 2
Jste spokojeni se zaměstnanci v MŠ (p. učitelky, p. kuchařky, p. uklízečky) ?
Ze 103 odpovědělo

101 ANO

1%

1%

1 NE

1 NEODPOVĚDĚL

otázka č.2

ANO
NE
98%

NEODPOV.

Rodiče také uvedli:
-

velice spokojená
personál příjemný, vstřícný
nadstandartní
více paní učitelek, jak je paní Řehová – za mě velký profesionál!!
maximálně
některé paní učitelky by před dětmi měly lépe volit slova a způsob vyjadřování
super
porušení § 101 O.Z, GDPR – personál MŠ vynáší informace o dítěti cizím osobám

Otázka č. 3
Cítíte se dostatečně seznámeni s obsahem vzdělávání v MŠ?
Ze 103 odpovědělo 98 ANO

1 NE 1 NEODPOVĚDĚL

1%

otázka č.3
3%

ANO
NE
96%

NEODPOV.

Rodiče také uvedli:
-

spokojenost 50%
uvítal bych nějaký přehled, co se děti v daném období učí – např. aplikace, kterou používají
na ZŠ – bakaláři
částečně
mailová komunikace na výbornou

Otázka č. 4
Jste spokojeni s náplní činností MŠ? (Akce školy, návštěva kulturních akcí, lyžařský kurz, škola
v přírodě …..)
Ze 103 odpovědělo

100 ANO a 3 NEODPOVĚDĚLI

otázka č.4
0%
3%

ANO
NE
NEODPOV.
97%

Rodiče také uvedli:
-

velmi
velmi pestrý výběr akcí
omezení pro větší děti
super
více kulturních akcí: loutkové divadlo, kino …
maximálně

Otázka č. 5
Jste spokojeni s tím, jak MŠ připravuje Vaše dítě na další vzdělávání?
Ze 103 odpovědělo 102 ANO a 1 NEODPOVĚDĚL
0%

1%
1%

otázka č.5

ANO
NE
98%

NEODPOV.

Rodiče se také vyjádřili:
-

Chybí větší výběr kroužků
Chybí logoped

Otázka č. 6
Co byste zlepšili , co postrádáte, napište připomínky a náměty, které by více provázaly součinnost
mateřské školy a rodiny při výchově a vzdělávání Vašeho dítěte.
Rodiče napsali:
-

více se mi líbí třídy stejné věkové kategorie – dobré zkušenosti
více balónků
velice nevhodné data splatnosti školkovného, stravného!
nemožnost odhlásit dítě z pondělní stravy
neustále se ztrácí podepsané pyžama
syn by chtěl více malých autíček
naprostá spokojenost 3x

-

-

jsem si vědomi věcí, které Anetka musí zlepšit a na čem pracovat, za každý pokrok jsem
vděčni a ona sama v případě úspěchu potřebuje pochválit, povzbudit – motivovat, o což se
snažíme i doma, také posilovat sebevědomí a sebedůvěru
spokojenost, Matoušek chodí do školky rád, těší se na děti a paní učitelky!
akce pro tatínky
nemyslím si, že tento dotazník má význam
nerada vidím exkurze do psího útulku, kde jsou zvířata v klecích. Líbilo se mi spíše, když jim
ukazovali zvířata venku nebo akce českých lesů.
Logopedie – tlak větší i na rodiče
Jsme spokojeni, nic mě nenapadá
Uvítala bych, aby dětem zůstaly stejné paní učitelky, na které jsou zvyklé. Děkuji
Nevím

Otázka č. 7
Jste spokojeni s hygienou v MŠ?
Ze 103 odpovědělo 99 ANO

2 NE

2 NEODPOVĚDĚLI

otázka č.7
2% 2%

ANO
NE
NEODPOV.
96%

Rodiče také napsali:
-

Super
Neštovice – rodiče nedodržují 3týdenní inkubaci, bohužel. Školka za to nemůže.
Neustále VŠI!, klíšťata, různé nemoci!
Prostory jsou čisté
Více umývat po jídle

Otázka č. 8
Jste spokojeni s jídelníčkem a jeho složením?
Ze 103 odpovědělo 93 ANO

5 NE

5 NEODPOVĚDĚLO

otázka č.8
1%
5%

5%

ANO
NE
NEODPOV.
89%

Rodiče také napsali:
-

-

-

Víceméně jsem spokojená, ale možná na náš vkus moc bílé mouky
Malé porce, 6x týdne pomazánka (ráno, odpoledne), dítě si nemůže přidat, chodí domů
hladové
Jogurty ano, ovoce ano, svačinky jsou katastrofa? chleba s margarínem kolečko vejce?
Preferuji vařit z čerstvých surovin nikoli z konzerv. Raději si za jídlo připlatím, ať je jídelníček
víc plnohodnotný, svačiny jsou katastrofa a to nevím jak vypadá snídaně. Obědy červené
fazole z konzervy v tomatu a k tomu chleba je jak na vojně – vyřadila bych z jídelníčku!!
Raději čerstvé fazole ADZUK, ale je s tím práce !
Normy mluví za vše přijímáte děti už od 2let, proto nejsou vhodné např. oříškové jogurty,
různé pomaz. Např. nivová, děti jedí neustále suchý chleba a doma ho pak odmítají,
zahušťování bílou moukou
Více masa
Jen méně hrachu a čočky a rybích pomazánek
Prosíme o méně pomazánek, děti mají ráno i odpoledne pomazánky jogurty a kaše ok

Otázka č. 9
Máte pocit, že je vaše dítě obětí šikany?
Ze 103 odpovědělo 101 NE

a 2 NEODPOVĚDĚLI

2%

otázka č.9
0%

ANO
NE
NEODPOV.
98%

Rodiče také napsali:
-

Davídek bije Igora
Určitě paní učitelky se chovají odlišně ke „svým známým dětem“

Otázka č. 10
Jste o všem důležitém a včas informováni?
Ze 103 odpovědělo

99 ANO

1 NE 3 NEODPOVĚDĚLI

otázka č.10
1% 3% 1%

ANO
NE
NEODPOV.
95%

Rodiče také napsali:
-

Emailem, nástěnka, osobně p. učitelkami
Někdy ne, vyzvedávají-li babičky, nevšimnou si vzkazu na nástěnce a akce je třeba již
následující den … jedná se o akce ze dne na den
Mail, nástěnka
Jsem ráda , že p. učitelka posílá info e-mailem
Tématické focení info dřív než 3dny předem

Další Vaše náměty
Rodiče napsali:
-

Ráda bych konečně dostala pěknou fotku své dcery ze školky. Ale to by někdo konečně musel
uznat, že ta stávající fotografka neumí fotit ! A vyslyšel přání rodičů.
Krásná školka, příjemné paní učitelky. Lepší školku mít nemůžeme. Děkuji
Dala bych p. učitelkám větší pravomoc při trestání velmi zlobivých dětí a nezvladatelných
Nenosit vlastní krémy, toaletní papíry apod. jen se složit
Oproti zkušenosti se vzděláváním v jiných školkách a zařízeních děkuji a chválím perfektní
komunikaci mezi MŠ a rodiči. Děkuji
Nezamykat únikový vchod

-

Dětské hřiště v MŠ je nejlepší v celém Paskově a proto bych uvítala jeho zpřístupnění pro
veřejnost např. o víkendu
Velmi děkuji všem zaměstnancům MŠ
V MŠ jsem si zvykl na otevřenou spolupráci s rodiči, akce pro rodiče apod. Po nástupu do ZŠ
v Paskově přišel pravý opak, což nás mrzí.
Velké díky p. učitelkám za spolupráci při řešení jakýchkoliv problémů !!!

