
Dotazník pro rodiče – anonymní 

Mateřská škola Verměřovice 

 

Otázky Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Rozhodně 

ne 

1. Jsem spokojen/a s kvalitou výchovy a vzdělání 

ve školce? 

    

2. Poskytuje školka mému dítěti dobrou úroveň 

výchovy a vzdělání, aby bylo schopné vyrůst 

v zdravě sebevědomého jedince? 

    

3. Je pro dítě přínos chodit do MŠ?     

4. Vyhovuje Školní řád potřebám mého dítěte?     

5. Poskytuje škola bezpečné prostředí pro mé 

dítě? 

    

6. Má škola moderně vybavené prostory?     

7. Chtěli byste se podílet ve větší míře na chodu 

školky? A jakým způsobem? (Můžete v závěru 

rozepsat) 

    

8. Mají děti dobrý vztah k učitelkám?     

9. Chovají se učitelé k vašim dětem vstřícně a 

přátelsky? 

    

10. Jste spokojeni s prací učitelek v naší MŠ?     

11. Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají 

učitelé a vedení školy? 

    

12. Máte dostatek informací o tom, jak vaše dítě 

ve školce prospívá, jak se mu zde daří a jste 

informováni o pokrocích v chování a vzdělání 

dítěte? 

    

13. Myslíte si, že nabídka doplňkových aktivit 

v rámci školního vyučování je dostatečná a 

obohacující? (Exkurze, výlety, návštěvy místních 

spolků, divadlo, výlety do přírody) 

    

14. Poskytuje školní jídelna stravování na velmi 

dobré úrovni? 

    

15. Zajímají vedení školy vaše názory a 

připomínky? 

    

 

Máte-li jakékoliv připomínky k naší mateřské škole, budeme rádi, pokud nám je zde sdělíte. 

Děkujeme. 



Vyhodnocení dotazníku pro rodiče, listopad 2022: 

Vráceno 12 dotazníků, což je 50 %. 

 

Ad.1- rozhodně ANO 8x, spíše ANO 4x 

(Jsem spokojen s kvalitou výchovy a vzdělávání v MŠ) 

Ad.2- rozhodně ANO 8x, spíše ANO 3x, spíše NE 1x 

(Poskytuje školka mému dítěti dobrou úroveň výchovy a vzdělání…) 

Ad.3- rozhodně ANO 10x, spíše ANO 1x, spíše NE 1x 

(Je pro dítě přínos chodit do MŠ) 

Ad.4- rozhodně ANO 7x, spíše ANO 5x 

(Vyhovuje Školní řád potřebám mého dítěte) 

Ad.5- rozhodně ANO 9x, spíše ANO 3x 

(Poskytuje škola bezpečné prostředí) 

Ad.6- rozhodně ANO 4x, spíše ANO 5x, spíše NE 2x, rozhodně NE 1x 

(Má škola moderně vybavené prostory) 

Ad.7- rozhodně ANO 4x, spíše ANO 2x, spíše NE 6x 

(Chtěli byste se podílet ve větší míře na chodu školky) 

Ad.8- rozhodně ANO 7x, spíše ANO-5x 

(Mají děti dobrý vztah k učitelkám) 

Ad.9- rozhodně ANO 8x, spíše ANO 4x 

(Chovají se učitelé k Vašim dětem vstřícně a přátelsky) 

Ad.10- rozhodně ANO 8x, spíše ANO 4x 

(Jste spokojeni s prací učitelek v naší MŠ) 

Ad.11- rozhodně ANO 8x, spíše ANO 4x 

(Jste spokojení s tím, jak se k Vám chovají učitelé a vedení školy) 

Ad.12- rozhodně ANO 6x, spíše ANO 3x, spíše NE 2x, rozhodně NE 1x 

(Máte dostatek informací o tom, jak Vaše dítě ve školce prospívá) 

Ad.13- rozhodně ANO 6x, spíše ANO 2x, spíše NE 4x 

(Myslíte si, že nabídka doplňkových aktivit je dostatečná) 

Ad.14- rozhodně ANO 3x, spíše ANO 6x, spíše NE 1x, rozhodně NE 2x 

(Poskytuje školní jídelna stravování na velmi dobré úrovni) 

Ad.15- rozhodně ANO 4x, spíše ANO 6x, spíše NE 2x 

(Zajímají vedení školy vaše názory a připomínky) 



Reakce na připomínky rodičů: 

● „Sjednotit čas školy a školky 6:30-15:30“-toto je provozní doba MŠ, pokud 

máte přání k jinému provoznímu času ZŠ, musíte se obrátit na vedení ZŠ. 

 ● „Ocenila bych větší informovanost, co děti přes den dělají, ideálně formou 

fotografie. Nelíbí se mi, že dětem pouštíte pohádky.“- Skutečně není v našich 

silách každý den děti fotografovat při činnostech. Snažíme se o dokumentování 

při významnějších příležitostech a tyto fotografie potom dáváme na naše 

webové stránky. Pokud chcete vědět více informací o tom, co děti dělají přes 

den doporučujeme si prostudovat Týdenní plán práce, který je k dispozici na 

nástěnce v šatně. Samozřejmě můžete každý den oslovit paní učitelky a ty Vám 

ochotně vše sdělí. Co se týká pouštění pohádek-pohádky pouštíme při 

příležitosti oslav narozenin nebo svátku dětí, když si to oslavenec přeje anebo 

v rámci vzdělávacího celku, např. Chaloupka na vršku („Jak to bylo na Dušičky“ 

apod.). 

 ● „Delší čas na oběd, zlepšit stravování (jídelníček, množství), možnost zrušení 

oběda do 7 hodin ráno.“- Čas na oběd vychází z vyhlášky o stravování, jídelníček 

vychází z nutričního doporučení a množství vychází z norem (děti si mohou také 

přidávat). Zrušení oběda do 7 hod. ráno nelze z provozních důvodů-normuje se 

den předem. 

 ● „V rámci speciálních dnů, kdy děti v MŠ slaví Mikuláše, Dušičky, 

Velikonoce…můžeme upéct buchtu, muffiny, jednohubky…Můžeme dětem 

popovídat a představit naše povolání, profesi. Pomoci zorganizovat setkání 

s veřejností a připravit výrobky, pochutiny a tak přispět drobným výdělkem 

dětem na akce pořádané MŠ-divadlo, výlety atd. a tak pomoci k rozšíření 

pořádaných aktivit či přispět těm, co mají obtíže s finanční situací.“- Velice 

děkujeme za nabídku a vážíme si snahy o zapojení do aktivit MŠ. Doufáme, že ji 

budeme moci brzy využít. 😊 

 ● „Neuměla bych to lépe, děkuji, že je náš syn u Vás spokojený a chodí k Vám 

rád.“-Zahřálo nás srdéčko. 😊 

 

  Milí rodiče, děkujeme za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku a jsme 

rádi za každou adekvátní připomínku, která nás posune dál. Určitě se nebojte 

kdykoliv na cokoliv zeptat. Jsme tady pro Vaše děti i pro Vás. 

                                           S přáním všeho dobrého paní učitelky Simona a Iva 

 


