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Výsledky anonymního dotazníkového šetření (sledován počet - procenta) – termín k vyplnění 

a odevzdání od 1. 5. do 20. 6. 2022 

Rozdáno: 43 dotazníků 

Vráceno:  24 dotazníků  

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

 

Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?  rozhodně ano spíše ano       spíše ne        rozhodně ne 

      19x – 79%          3x – 13%        2x – 8%                   0  
…………………………………………………………………………………………. 

Jste spokojeni s celkovým klimatem naší školy?   rozhodně ano    spíše ano       spíše ne      rozhodně ne 

                21x – 88%         3x – 13%      0                 0 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Hovoří s Vámi dítě o aktuálním dění ve třídě?   rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne  
            7x – 30%          12x – 52%      4x – 17%      0 

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

Seznámili jste se Školním vzdělávacím plánem naší školy? Znáte zaměření naší školy? 

Víte, které speciální vzdělávací programy s dětmi realizujeme?     
ano  ne 

         19x – 83%           4x – 17% 

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

Sledujete na svých dětech pozitivní účinky aplikace našich speciálních vzdělávacích programů 

(výsledky vzdělávací práce v uvedených oblastech - programech): 

 

Předadaptační a adaptační program  rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

      16x – 67%          8x – 33%         0                  0   

Školní preventivní program   rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

      9x – 45%           8x – 40%       3x – 15%        0 

Seznamování s anglickým jazykem  rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

            8x – 33%            6x – 25%      6x – 25%    4x – 17%       

Program podpory logopedické prevence rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

      8x – 33%          11x – 46%      5x – 21%        0  

Program environmentální výchovy  rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

      11x – 46%         10x – 42%      3x – 13%       0  

Program polytechnické výchovy  rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

      7x – 29%           13x – 54%     4x – 17%        0  

………………………………………………………………………………………….. 

Jste spokojeni s výchovně vzdělávací prací třídních učitelek? 
     rozhodně ano     spíše ano    spíše ne      rozhodně ne 

           22x – 92%          2x – 8%          0               0 

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

Je dostačující spolupráce mezi Vámi a učitelkou a informovanost o Vašem dítěti?  
           rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne  
            18x – 75%         5x – 21%         1x - 4%                0 

………………………………………………………………………………………….. 

Jste spokojeni s vedením školy?                   rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

              21x – 88%        3x – 13%             0              0 

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

 

Vyhovuje Vám provozní doba v MŠ?       rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

                                                                                             16x – 67%        8x – 33%             0             0 
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Je dostačující počet akcí školy pro děti a informovanost o nich? 
            rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

             14x – 58%      7x – 29%       3x – 13%         0 

………………………………………………………………………………………….. 

Čtete pravidelně informační nástěnku?       rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

            23x – 96%         1x – 4%             0                   0 

………………………………………………………………………………………….. 

Sledujete pravidelně www.stránky školy?      rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

           16x – 66%          4x – 17%       4x – 17%          0    

………………………………………………………………………………………….. 

Jsou webové stránky školy pro Vás přehledné? rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 
           11x – 46%         10x – 42%      3x – 12%          0    
…………………………………………………………………………………………… 

Jakou formu spolupráce se školou můžete dosud využít?    

 
školní schůzka         individuální schůzka         individuální konzultace      akce školy pro rodiče s dětmi 

21x – 88%                  13x – 54%                          2x - 83%                                    22x – 92% 

 

aktivní zapojení do vzdělávání       předkládání vlastních nápadů a návrhů            sponzoring, dary  

7x – 29%                                               7x – 29%                                                             15x - 63% 

 

žádné  jiné – uveďte  

0                          0           

………………………………………………………………………………………….. 

Jakou jinou formu spolupráce se školou navrhujete – napište:  
 

Pořádat na začátku školního roku akci pro seznámení rodičů školy  1x – 4% 
…………………………………………………………………………………………. 

Četnost školních schůzek je podle Vás:    častá       dostačující      malá 

      0       23x – 96%          1x – 4% 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Mají se podle Vás rodiče více angažovat v životě školy? 
      rozhodně ano     spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

      1x – 4%            13x – 57%       9x – 39%        0 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku? rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 
      5x – 22%           12x – 50%     7x – 29%         0   
…………………………………………………………………………………………… 

Jste spokojeni s úklidem?   rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

      23x – 96%         1x – 4%          0                      0 

…………………………………………………………………………………………… 

Jste spokojeni s chováním zaměstnanců školy k Vám a k dětem: 

 

provozních pracovníků?  rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

     22x – 92%        2x – 8%               0                 0 
 

pedagogických pracovníků?  rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

       22x – 92%        2x – 8%               0                 0 

………………………………………………………………………………………………………………. 
Jste spokojeni s vnitřním vybavením školy ? rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

                                                                                      21x – 88%         3x – 13%             0                0 
…………………………………………………………………………………………… 

Jste spokojeni s vybavením školní zahrady?   rozhodně ano    spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 
       24x – 100%          0                       0                 0 

…………………………………………………………………………………………… 

http://www.stránky/
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Jaké důvody Vás vedly k přihlášení Vašeho dítěte do naší školy? 

 
Reference    spádovost bydliště     web. stránky školy     sourozenec či dítě známého ve škole  

16x – 67%             8x – 33%                            3x – 13%                              11x – 46% 

 

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

Jak hodnotíte „silné stránky“ této školy (V čem je podle Vás tato škola lepší než jiné mateřské 

školy)? – volné odpovědi 

 
Klima školy, rodinná příjemná atmosféra, malá škola   23x – 96% 

Respektující a osobní přístup k dětem; nadané, kreativní, příjemné a hodné učitelky   16x – 67% 

Smíšené třídy    6x – 25% 

Zapojení rodičů do vzdělávání         4x – 17% 

Kvalita vzdělávání a kvalita personálu 4x – 17% 

Autorita, přístup ředitelky   3x – 13% 

Komunikace s rodiči    2x – 8% 

Adaptační program   2x – 8% 

Hezké vybavení, prostředí   2x – 8% 

Polytechnické vzdělávání, dílna  1x – 4% 

Estetická výchova   1x – 4% 

Logopedická depistáž   1x – 4%   

 

……………………………………………………………………………………………… 

V čem spatřujete „slabé stránky“ této školy? (V čem za jinými školami zaostává, v čem by se 

mohla zlepšit) – volné odpovědi 

 
Chybí kroužky   8x – 33% 

Více akcí pro děti, mimo školu  3x – 13% 

Přesolená strava, zdravější jídelníček, neochota změnit ze strany jídelny 3x – 13% 

Nelze dovnitř s kočárkem  1x – 4% 

Více chodit ven, za každého počasí 1x – 4% 

Chybí stojan na kola 1x – 4% 

Ranní měření teploty 1x – 4% 

Dávání dost sladkostí dětem mimo stravu z jídelny 1x – 4% 

Nejsou v kritériích k přijetí zvýhodněni sourozenci 1x – 4% 

Ráno dřívější otevření školy 1x – 4% 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Jaké jsou „hrozby“ v této mateřské škole? (Co školu ohrožuje? Co by podle Vás měla urychleně 

řešit?) – volné odpovědi 
 

Smíšené třídy = možnost agresivního chování starších k mladším   1x – 4% 

Poruchy vchodových dveří  1x – 4% 

Tlak zřizovatele na zvyšování počtu dětí ve třídě  1x – 4% 

……………………………………………………………………………………………… 

Vaše dítě navštěvuje:               I. třídu  II. třídu 

                 14x – 58%                10x – 42% 
………………………………………………………………………………………………. 

Na co jsme se nezeptali? Co by se mělo ve škole ještě změnit? (připomínky, náměty, doporučení) 

- volné odpovědi     

 
naprostá spokojenost, zůstaňte takové, jaké jste   3x – 13%                                                                                                                                           
návrh – odpolední svačiny jíst venku      1x – 4% 

více komunikace s učitelkou při vyzvedání dítěte    1x – 4% 

 

 

Vyhodnocení zpracovala: Mgr. Alena Kuželová 

Dne: 25. 6. 2022 


