VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ
PRO RODIČE 2017- 2018

Mateřská škola PASKOV

Úvod
V letošním dotazníkovém šetření jsme stanovili celkem 15 otázek na provoz a práci v MŠ Paskov.
Celkem bylo rozdáno 119 dotazníků, vráceno bylo 97ks. Návratnost od rodičů činí 81,5 %.
Na 12 otázek mohli rodiče odpovídat Ano – Ne, na 3 otázky měli rodiče možnost napsat svůj
názor/připomínky/návrhy.
Všem rodičům děkujeme za zpětnou vazbu, kterou poskytli vyplněním a odevzdáním dotazníků.

Otázka č. 1

•

Jste spokojeni s prostředím a vybavením MŠ?

Odpověď:
z 97 vrácených

97 odpovědělo ANO

počet rodičů

ano
ne
neodpovědělo
97; 100%

Všichni rodiče uvedli, že jsou spokojeni. Nicméně také uvedli, že:
• v šatnách by uvítali skříňky na náhradní věci. Na věšáku je málo místa.
• velmi pěkné prostředí

Otázka č. 2

•

Jste spokojeni se zaměstnanci v MŠ (p.učitelky, p. kuchařky, p. uklízečky)?

Odpověď:
z 97 vrácených

97 odpovědělo ANO

počet rodičů

ano
ne
neodpovědělo
97; 100%

Všichni rodiče uvedli, že jsou spokojeni. Napsali také, že:
• jsou spokojeni i s chůvou a paní školnicí – paní Gábinkou
• chválí paní učitelky ve třídách Cipísek, Krteček, Rákosníček, Křemílek
• max. spokojenost, přístup učitelek i paní uklízečky je úžasný. Je vidět, že mají rády děti,
plně se jim věnují a vyučují je. (třída Ferda)
Otázka č. 3

•

Cítíte se dostatečně seznámeni se školním vzdělávacím programem MŠ a třídy?

Odpověď:
z 97 vrácených

97 odpovědělo ANO

počet rodičů

ano
ne
neodpovědělo
97; 100%

Otázka č. 4

•

Jste spokojeni s náplní činností MŠ ? (Akce školy, návštěva kulturních akcí, lyžařský
kurz, plavecký výcvik, škola v přírodě…..)

Odpověď:
z 97 vrácených

96 odpovědělo ANO

1 odpověděl NE

počet rodičů
1; 1%

ano
ne
neodpovědělo
96; 99%

Rodiče měli výhradu pouze k:
• výletu do psího útulku (tř. Cipísek)

Otázka č. 5

•

Jste spokojeni s tím, jak MŠ připravuje Vaše dítě do 1. třídy?
(jen pro rodiče předškoláků)

Odpověď:
z 40 předškoláků

35 odpovědělo ANO

5 neodpovědělo

počet rodičů
5; 13%
ano
ne
35; 87%

neodpovědělo

Jeden rodič napsal, že:
• beseda pro předškoláky nebyla jen pro předškolní děti, ale i pro děti výrazně mladší

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.

Jako připomínky rodiče uvedli následující:
•

•
•

•
•
•

Jedné mamince se nelíbí donáška ovoce. Má dvě děti v MŠ a nosí ovoce 2x týdně. Ráda by finančně
přispěla, aby si MŠ mohla nakoupit ovoce sama. Velmi kladně hodnotí, že MŠ dává dětem čerstvé
ovocné šťávy, které děti s oblibou pijí.
Děti tráví hodně času venku, ale nejsou namazány opalovacím krémem ani postříkány proti
klíšťatům.
Je třeba se zamyslet nad konceptem batolecí třídy. 2-leté děti potřebují trochu více času na jednotlivé
činnosti, nabitý a různorodý harmonogram není u tak malých dětí (pro které je vše nové) zrovna
ideální
Více kulturních akcí (dino park, zoo, plavání – i pro ty nejmenší (MP))
Naprostá spokojenost
V poslední době má stále více dětí problémy s řečí. Je nutno vyvíjet větší tlak na rodiče v této
oblasti. (děti rády přebírají dobré i zlé)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Více podrobných informací na co se soustředit – dovednosti, znalosti – co doma více procvičovat.
Větší možnost při výběru jiného fotografa v MŠ při focení dětí.
Větší tlak na rodiče s logopedií – často se setkávám s tím, že dětem nerozumím. Děti rády přebírají.
MŠ má v prvé řadě zajišťovat výchovu a ne suplovat ekologické aktivity. Titul „Ekoškolka“
neznamená, že zde bude probíhat sběr nebezpečného odpadu (baterií). Ekologie se dá vyučovat i
jinak.
Nechat dětem stejnou třídu, kolektiv a paní učitelku po celou dobu docházky – celkem 7x
Při vánočním cinkání není třeba tak dlouhý program ZUŠ, všem je zima a chtějí vidět především své
školkové děti – bohatě by stačilo, kdyby děti zazpívaly pár koled (a klidně i s rodiči
)
Nerozumím každoročnímu střídání učitelek a oddělení – 2x.
Web.stránky MŠ jsou nepřehledné .
Připomínky nemám

Otázka č. 7

•

Jste spokojeni s hygienou v MŠ?

Odpověď:
z 97 vrácených

96 odpovědělo ANO

1 odpověděl NE

počet rodičů
1; 1%

ano
ne
neodpovědělo
96; 99%

Rodiče také uvedli, že:
• je zaráží výskyt vší (dle maminky hodně často)
• je nutná kontrola dětí i na toaletách
• hrníčky na pití by mohly být více čisté
• Na ul. Místecké ano, v MŠ ne!

Otázka č. 8

•

Jste spokojeni s jídelníčkem a jeho složením?

Odpověď:
z 97 vrácených

93 odpovědělo ANO

3 odpověděli NE

1 neodpověděl

počet rodičů
3; 3%

1; 1%

ano
ne
93; 96%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neodpovědělo

Dvě maminky sdělují, že jim vadí niva (plesnivé sýry), tyto sýry nejsou u dětí oblíbené
Proč se stále používá rama apod.?
Proč je stále chléb, když je na trhu velký výběr pečiva?
Některá jídla nejsou pro děti vhodná, např. chilli con carne, pomazánka z tresčích jater…
MŠ se pyšní titulem zdravá MŠ, ale jídelníček tomu dle mínění jedné maminky neodpovídá.
Méně pomazánek na svačiny (některé nejsou vhodné), obědy jsou velmi chutné.
Přidala bych občas i sladké jídlo (např. žemlovka).
Vadí mi ryby, kde jsou kosti
Děti jsou spokojené, jídlo chválí
– 2x
Více sladkých jídel
Svačinky domů, raději jogurt než chleba

Otázka č. 9

• Máte pocit, že je vaše dítě obětí šikany?
Odpověď:
z 97 vrácených
3 odpověděli ANO
93 odpověděli NE

1 neodpověděl

počet rodičů
1; 1%

3; 3%

ano
ne
neodpovědělo

93; 96%

•

U starší dcery jsem na šikanu upozorňovala loni, nebyla řešena a vše bylo bagatelizováno. Letos už
si problémy řeším po svém.

Otázka č. 10

• Jste o všem důležitém včas informováni?
Odpověď:
z 97 vrácených
94 odpovědělo ANO
2 odpověděli NE

1 neodpověděl

počet rodičů
2; 2% 1; 1%

ano
ne
neodpovědělo

94; 97%

Rodiče také uvedli, že:
• Nechápou, proč jsou důležité informace (např. že se vyskytli vši) pouze na nástěnce nebo osobně
sdělovány učitelkou?
• Každá třída by měla mít facebookové stránky (okamžitě se vše ví!!!).
• E-maily s plánovanými akcemi posílat více s časovým předstihem.
• Tematické focení – alespoň měsíc dopředu poslat e-mailem tuto informaci.
• Velmi oceňuji informační e-maily od učitelek – 3x
Otázka č. 11

• Chtěli byste spolupracovat na plánování vzdělávání svých dětí? Pokud ano, jak?
Odpověď:
z 97 vrácených
17 odpovědělo ANO
78 odpovědělo NE
2 neodpověděli

počet rodičů
2; 2%
17; 18%

ano
ne
neodpovědělo

78; 80%

Rodiče také napsali:
• Jedna maminka se chce stát členem EKOTÝMU a ráda také aktivně pomůže (např. u výletu , pečení,
výzdoby MŠ…).
• Nabízí aktivní pomoc při přípravě Karnevalu atd. (dle informací od učitelky na třídě).
• Vzdělávání svých dětí řeším mimoškolními aktivitami (sama). V nabízených aktivitách nevidím
smysl.

Otázka č. 12

•

Jak byste byli ochotni spolupracovat s mateřskou školou v rámci vzdělávacího
programu Začít spolu? (např. připravit si pro děti a ostatní rodiče zajímavé činnosti,
ukázky své profese, přichystat si dílničky….)

Rodiče nabídli svou pomoc při:
• Dílničky, sportovní den
• Jedna maminka uvádí, že tento dotazník je moc fajn, ale uvítala by i kdyby byla v MŠ kniha/sešit,
kde by se mohly psát připomínky/nápady/náměty/pochvaly po celý školní rok. Rodiče tak mohou
reagovat i v průběhu školního roku a ne jenom 1x ročně.
• Představení profese hasiče a prohlídky hasičského vozu (Cipísek)
• Představení MSKA Karate v Krmelíně (MP)
• Představení „Sokolníků“ na zahradě (MP)
• Z časových důvodů nemohu nabídnout pomoc – 2x
• Výpomoc podle aktuálních požadavků - 6 x (dle pokynu učitelky ve třídě)
• Jsme součástí organizace dětský tábor, která pořádá akce pro děti – můžeme pomoci při přípravě
akcí, disciplín apod. (Rákosníček)
• Ano, ale až za 3 roky (s nejmladším dítětem
)
• Svou profesi jsem ukazovala již několikrát a klidně v tom budu pokračovat i v době kdy už nebudu
mít dítě v MŠ

Otázka č. 13

•

Co očekáváte od mateřské školy?

Rodiče uvedli následující:
• Spolupráci s výchovou a vzděláním dětí (tak jako dosud
)
• Maximální péči o svěřené děti – 5x
• Podporu výchovy dítěte, správné hygienické a společenské návyky
• Rozšíření znalostí a dovedností – 4x
• Společenský, sociální rozvoj
• Odborné vedení dítěte k přípravě na školní vzdělání, adaptace v kolektivu
• Pomoc rodičům vychovat děti slušně, příprava dětí na ZŠ
• Svěřují své dítě do MŠ a očekávají, že bude o dítě plně postaráno, jak po stránce fyzické tak i
duševní. Když je dítě spokojené, jsme spokojeni všichni
!
• Více kulturních a vzdělávacích výletů
• Pomoc a podpora při výchově a přípravě dětí do ZŠ (včasné upozornění na nedostatky) – 7x
• Kvalitní předškolní vzdělávání – 5x

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Očekávám rozvíjení a podporu schopností syna, poskytnutí péče a příjemného, přátelského prostředí
tak, aby do školky chodil rád – což je splněno
Že se mi postará o dítě v době zaměstnání
Protože se stěhujeme, ráda bych poděkovala všem ped.pracovníkům i nepedag.zaměstnancům za
obětavou práci
Jsem spokojená – 3x
Příprava do ZŠ, adaptace v kolektivu, hraní
Všestranný rozvoj svého dítěte a vlídný ale důsledný přístup
Přípravu dětí do školy, hry a práce v kolektivu
Spokojené dítě (a to je
!) – 2x
Intenzivní a kvalitní přípravu na ZŠ – 2x
Především, aby se děti učily poznávat nové věci a měly kamarády. Já jsem naprosto spokojená
!

Otázka č. 14

•

Chtěli byste se podílet na tvorbě školního vzdělávacího programu? Pokud ano, napište
své náměty.

Odpověď:
z 97 vrácených

7 odpovědělo ANO

85 odpovědělo NE

5 neodpovědělo

počet rodičů
5; 5%

7; 7%

ano
ne
neodpovědělo

85; 88%

Rodiče také napsali:
• Děláte to dobře
• Ráda se zapojím do jednorázových akcí (nic pravidelného)
• Naprosto Vám důvěřuji a líbí se mi, jak to děláte
• MŠ má pestrý vzdělávací program
• Nejsem pedagog, nemám tedy připomínky - 2x
• Nechte děti si hrát

Otázka č. 15

•

Souhlasíte s tím, aby zahradu MŠ od 16:30hodin navštěvovala široká veřejnost?

Odpověď:
z 97 vrácených

33 odpovědělo ANO

64 odpovědělo NE

počet rodičů
33; 34%
ano
ne
neodpovědělo

64; 66%

Rodiče napsali:
• Funguje to v Žabni a je to fajn
• V Paskově je mnoho jiných zábavných míst pro děti (park, kino, KCP), kde se může zdržovat široká
veřejnost. Nevidím důvod, proč by měl být prostor MŠ pro veřejnost přístupný. Je nutno se věnovat
opravám v MŠ (rozbitá dlažba v jídelně, zanedbané květináče před jídelnou apod…..) – 3x
• Souhlasíme, pokud nebude zahrada zničena
• Zásadně proti. Děti mají mít ve školce své hřiště. Hřiště pro veřejnost v Paskově jsou!!
• Zásadně proti z důvodu vandalismu, nepořádku. V Paskově jsou alternativní místa k využití.
• Zkusila bych to na zkoušku, zda se to osvědčí – 2x

