
Vyhodnocení dotazníků rodičů se spokojeností 
vzděláváním v MŠ PASKOV 

Červen 2022 

Rozdáno rodičům celkem 111ks dotazníků 

Vráceno a vyhodnoceno celkem 90ks dotazníků 

Neodevzdáno 21ks dotazníků 

 

 
 Chodí velice rád 
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1) Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? Hovoří s Vámi o dění v MŠ?

Řada 1



 

 Uvítala bych provoz školky aspoň do 18h. 

    

 Nástěnkový systém je nepřehledný. 
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2) Vyhovuje Vám délka provozu v MŠ? Pokryje Vám to 
potřeby Vaší rodiny?

Řada 1
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3) Myslíte si, že máte dostatek informací o režimu dění v 
MŠ?

Řada 1



   

 Nelíbilo se mi, že jste v Covidu všechno zrušili. 
 V Covidu nic nebylo. 

 Moc se nám líbila zahradní slavnost 
 

 

 Velmi spokojení 
 Paní učitelky jsou úžasné 

 Když něco má, tak řekne, nebo se já zeptám, když mě něco zajímá 
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4) Pokládáte počet a kvalitu akcí v MŠ pro rodiče a děti za 
dostačující?

Řada 1
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Jste spokojení s formou komunikace učitelky ve třídě? Máte 
k ní důvěru?

Řada 1



 

 

 Naprosto..! Oliverek má ty nejlepší paní učitelky! 
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6) Jste spokojení s přístupem učitelek k Vašemu dítěti?

Řada 1
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7) Získává Vaše dítě podle Vašeho názoru dostatek nových 
poznatků a dovedností v MŠ?

Řada 1



 

 

 

 

 Fotky jsou rozmazané, koncové fotky v koláži se mi nelíbí, chtěla bych 
klasické focení. 

 Preferuji klasické třídní fotografie, portréty – více kusů, ve škole stojí 
jedna fotografie skupiny 20kč a společné focení 25kč. 

 Změnili bychom styl aranžmá fotografií. 
 Upřednostnili bychom u závěrečného focení fotky celé třídy, ne koláž 
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8) Jste spokojení s vybavením MŠ pomůckami a hračkami?

Řada 1
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9) Jste spokojení se službou fotografování dětí? Sezónní 
fotografie, závěrečné společné fotografování?

Řada 1



 Nelíbilo se nám Vánoční focení, fotky nebyly hezké 
 Poslední foto s gerberou v ruce se opravdu nepovedlo 

 Změnila bych fotografa 
 Při focení bych uvítala klasický formát fotky celé třídy, klidně na 

lavičkách, jak tomu bylo kdysi 
 Volila bych lepší pozadí, rekvizity, fotoplátno s motivem (Vánoce, 
Velikonoce) a uvítala bych dva typy fotografií – celá postava, busta. Za 

mě zbytečně moc kusů stejných fotografií 
 Raději bych místo koláží hromadnou fotku celé třídy včetně učitelek. 

Nelíbí se nám, že je na fotkách sám a jen do půl těla 
 Fotky se mi nelíbí, krom Vánoc nejsou děti vyfoceny celé, na každé fotce 

jsou jen do pasu. Foto celé postavy by bylo fajn. A celoroční focení – 
prosím o klasickou fotku!!! Koláž v plastu se nedá dát ani do albumu 

 Nevyhovuje nám kvalita, koncept, koláž. Raději uvítáme klasickou 
hromadnou fotografii celé třídy 

 Účastníme se pouze závěrečného focení, vadí mi hlavně formát A4 
v laminátu. Jsem pro klasické focení dětí celé třídy – na lavičkách, formát 

max. A5 
 Email o focení jsem zasílala paní ředitelce 30.5.2022, vadí mi, že téma 

focení se probíralo již v září a teď se řešilo na poslední chvíli 
 Chceme jiný nefoliovaný formát fotografie třídy (možnost výběru) ale jen 

se službou, ne kvalitou pořízených fotografií 
 Prosíme o tematické focení 

 Změna rámečků za klasické focení 
 Paní fotografka by se měla před focením podívat, zda je dítě upravené a 

ne pouze rychle vyfotit 
 Větší výběr balíčků fotek, je k výběru jen velká sada po více kusech každé 

velikosti. Tolik fotek ani nevyužijeme, tak by bylo fajn sady s menším 
počtem fotek 

 V koncoročním focení upřednostňuji celou třídu 



 
 

 Dlouho trvá než se poseče zahrada 
 Zahrada by se měla častěji sekat 

 Třída krteček nemá žádné průlezky ani skluzavky 
 

 
 

Nejsme spokojení, změnili bychom – vzkazy rodičů 
nad rámec dotazníku 
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10) Jak jste spokojení s vybavením zahrady?

Řada 1
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11) Jak jste spokojení s čistotou prostoru MŠ a okolí?

Řada 1



 Moc se nám líbila akce na zahradě školky – pirátská slavnost. Vše bylo 
krásně tématicky nazdobeno a perfektně připraveno, včetně kostýmů 

učitelek. Jsme velmi spokojení s prací učitelek v Krtečku s Natálkou 
Hnilovou, která má specifické požadavky na výuku. Chválíme práci paní 

asistentky, která se jí věnuje 
 Jsme nadmíru spokojení s naší MŠ. Ať už se jedná o kuchyň (nabídka 

ovoce, zeleniny, odšťavňování, ochotu personálu), vybavení tříd, 
různorodost zahrady, programů, které MŠ pořádá pro děti, někdy rodiče i 

prarodiče a samozřejmě s celým týmem MŠ. Ochotu a vstřícnost , 
trpělivost všech učitelek v MŠ. 

 Děti by mohli mít více výletů mimo areál MŠ, třeba co do ZOO, nebo do 
přírody, třeba i zvýšit příspěvky rodičů na začátku roku, aby mohly děti 

častěji někam dál vyběhnout  
 Oceňuji nasazení všech zaměstnanců školky 
 Velká spokojenost s učitelkami mého syna 

 Děkuji za otevřené řešení a komunikaci při případných průšvizích mého 
syna (Hrochová) 

 V MŠ chybí Logopedie, kterou bych hlavně uvítala pro předškoláky, pro 
které je tak důležitá 

 Ráda bych uvítala víc kroužků pro děti, nejen pro předškoláky a pestřejší 
program pro děti (divadélka, sportovní akce, výlety). Oceňuji otevřenou 

komunikaci a přátelský přístup, vždy se dá na všem domluvit 
 Informovat o akcích ve třídě s dostatečným předstihem, den předem, je 

opravdu málo, kdy součástí akce má být kostým, případně občerstvení. 
Informace zasílané jen mailem nebo na nástěnce v šatně je málo. Když 

uvážím řeba nemoc dítěte a nemám možnost se vše včas dozvědět 
 Uvítáme nějaké zájmové kroužky, výlety, akce pro děti, které ještě nejsou 

jako předškoláci. Akce kde se můžou účastnit i rodiče jen v odpoledních 
hodinách 

 Jako rodiče jsme velmi spokojení a nadšení. Paní učitelka Renátka, 
Lenička, Zuzanka a Ivanka jsou skvělé! Dělají svou práci srdcem a to je 

nejvíc, co může být. Oliverek je zbožňuje. Jsou hodné, milé, inspirativní, 
komunikativní, prostě úžasné. Jsem jim velmi vděčná, jak náš syn 

Oliverek udělal velký pokrok, vyrostl osobností, naučil se spoustu nových 
věcí a to jen díky naším paním učitelkám a chůvám, jen škoda, že s ním 

nemůžou být až do předškoláků. 



 Myslím, že většina rodičů by uvítala v zimě návleky na boty ať se 
nemusíme pořád zouvat a šlapat na mokrý a špinavý koberec. Jinak jsem 

se vším spokojená, paní učitelky jsou úžasné. 
 Děti nemají ve školce žádný kroužek (hudebka, Angličtina) poslední roky 

žádná básnička, nebo písnička, kterou by si ze školky přinesla ( z Cipísku 
chodila pořád s něčím novým) 

 Velmi oceňuji pořízení telefonu do třídy. Dříve jsme to vnímala jako 
určitý limit, když jsme potřebovali předat bezprostředně informace paní 
učitelce (třeba z důvodu zpoždění, nebo kolize na cestách). Velmi oceňuji 

a vážím si nabídky paní učitelky, podporovat mého syna v logopedické 
nápravě řeči v rámci denního režimu v MŠ. Paní učitelka má vždy zájem o 
aktuální cvičení a informace z logopedie a se synem procvičuje i během 

dne, moc děkuji! 
 S kolektivem jsme velmi spokojení. Kubík má paní učitelku velmi rád. 

Trošku bych zlepšila informativnost o akcích a dění v MŠ s delším 
časovým rozestupem 

 Chtěla bych pochválit paní učitelky s asistentkou ve třídě Krteček 
 Chci poděkovat za přístup učitelek ve třídě Cipísek, Karolínka se do školky 

vždy těší a to je pro nás velmi důležité 
 Častější individuální schůzky, více probírat problémové chování a chápání 

dětí. Chci moc poděkovat paní učitelce Táničce, učila obě naše děti, 
každé s jiným temperamentem a v každé situaci se umí zachovat 

perfektně a profesionálně. Také chválíme paní ředitelku, že se snaží ve 
školce nezanechat stereotyp, ale stále přináší nové podněty, jak zlepšit 
kvalitu výuky, vzdělávání ve školce. V neposlední řadě musím pochválit 
všechny učitelky, p. Gábinku a kuchařky i vedoucí školní jídelny. Všichni 

velice dobře odvádí svou práci. 
 Někdy bych ráda viděla nějaký souhrn za měsíc – odhlášená strava – 

neodhlášená – odchozeno, nebo aspoň potvrzení, že strava byla 
odhlášena. Těším se moc na mobilní aplikaci, že bude velikým přínosem. 

Jinak jsme moc spokojení. 
 Uvítali bychom výuku Angličtiny a taneční kroužek 

 Některé informace jsou jen na nástěnkách, které jsou nepřehledné, 
stejně jak web, který je také nepřehledný. Vysoká prolézačka se 

skluzavkou mi přijde příliš vysoká, nahoře chybí zábradlí a hrozí pád 
z velké výšky, zvlášť, když je na ní více dětí. Skákací hrad a trampolíny 



jsou pro děti taky nebezpečné. Jsme velmi spokojeni s prací učitelek 
v Rákosníčku, Olinky a Radky, které si děti moc oblíbily 

 Chybí mi kroužky (Angličtina, tanečky, cvičení, tvoření, kroužky) 
 Informovat o akcích aspoň 2 týdny do předu. Někdy mi to přijde moc na 

rychlo 
 

 


