
    

DOTAZNÍKY - VYHODNOCENÍ 

V Mateřské škole ve Stěbořicích jsme rozdali 55 dotazníků. Návratnost byla 49 %. Ze zpětné vazby, 

která je kladná, usuzujeme, že jste s chodem MŠ spokojeni, což nás těší. Níže si můžete prohlédnout 

celkové vyhodnocení. 

Výsledky: 

1. Chodí Vaše dítě do MŠ (mateřské školy):  

a) velmi rádo  - 13     b) rádo - 13      c) nerado   1 d) nevím   

2. O dění v MŠ s Vámi Vaše dítě hovoří:  

a) každý den – 20     b) občas   5      c) vůbec ne 2 

 3. MŠ se k potřebám nás rodičů staví: 

 a) vstřícně – 26      b) laxně  1      c) odmítavě  

 4. O vzdělávacím programu jste informováni (týdenní nabídka činností na nástěnce): 

a) podrobně – 17        b) dostatečně – 10      c) nedostatečně  

5. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy (provozní zaměstnanci)? 

 a) ne, důvody: ……………………………………………………………………………………      

b) částečně       c) převážně ano – 9       d) velmi spokojeni – 18  

6. Sledujete informace na nástěnkách?  

a) vůbec ne      b) občas 5        c) pravidelně - 22 

7. Sledujete webové stránky MŠ (www.ms-steborice.cz)? 

a) ne  3      b) občas – 16        c) pravidelně – 8 

8. Jak hodnotíte webové stránky MŠ? 

 a) aktuální, přehledné – 10     b) dostačující – 14       c) nedostačující              d) nedokážu posoudit - 3 

9. Vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě, kam dochází, byste označili jako:  

a) vstřícný, milý – 22    b) kamarádský – 5         c) odměřený            d) neutrální   

10. Nabízí podle Vás MŠ dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou?  

a) Ano, jsem spokojen/a – 25    b) Je jich příliš mnoho      

c) Ne, mohlo by jich být víc – uveďte jaké: -2 – plavání pro předškoláky, poznávací výlety, více 

pohybových aktivit, zájmových aktivit pro malé děti. 

V dřívějších letech nebyl dostatečný zájem o plavání ze strany rodičů – podmínka minimálně 15 až 20 

dětí, aby se kurz mohl uskutečnit., vysoká cena za výuku plavání + cena za dopravu dětí autobusem do 

Opavy a zpět. 

http://www.ms-steborice.cz/


Malé děti mají různé druhy cvičení s náčiním i bez, venku i vevnitř, zařazovány denně – je to součástí 

výchovně- vzdělávací práce učitelky. Česká školní inspekce nedovoluje provádět kroužky a jiné 

aktivity na úkor výchovně vzdělávací činnosti, takže i v tom jsme svým způsobem omezeni. Navíc 

soustředěnost takto malých dětí je maximálně 15 minut, proto jsou zařazovány kroužky až ve větším 

oddělení. Pohybové aktivity mají všechny děti zařazovány denně. 

Poznávací výlety jsou závislé na financích MŠ - buď na místo dojedeme autobusem, anebo také na 

fyzické kondici dětí - malé děti v dnešní době nejsou zvyklé chodit pěšky, takže je problém dojít s nimi 

někam pěšky. Starší děti mají aktivity v terénu zařazovány dle plánů východně - vzdělávací práce 

učitelky. 

11. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné: 

 a) Souhlasím  - 16     b) Spíše souhlasím - 10       c) Nesouhlasím-1  d) Nedokážu posoudit   

 12. Množství a pestrost hraček, didaktických her a vzdělávacích pomůcek hodnotíte jako: 

 a) Dostatečné, přiměřené – 18    b) Příliš mnoho         c) Příliš málo  d)nedovedu posoudit – 9  

13. Výzdobu tříd, šaten a chodeb výtvarnými pracemi dětí hodnotíte jako:  

a) Hezkou a jsem rád/a, že mohu vidět výtvory mého dítěte, které paní učitelky často obměňují – 27  

b) Hezkou a jsem rád/a, že mohu vidět výtvory mého dítěte, ale výtvory by mohly být častěji obměňovány  

c) Nelíbí se mi 

14. Jaký je Váš názor na společné akce s rodiči (např.: tvořivé dílny, akce na různá témata – Den otců, 

Rozloučení s předškoláky) 

 a) Příliš mnoho     b) Přiměřeně – 27           c) Málo   

15. Zúčastňujete se rádi společných akcí MŠ a rodičů?  

a) ano – 19                b) spíše ano – 6                           c) nevyhledávám je – 2         d) ne  

 16. Možnost komunikace rodičů s učitelkou o mém dítěti je během roku:  

a) vynikající – 10    b) dostatečná, přiměřená – 17                    

c) nedostatečná – návrhy:  

17. Možnost komunikace rodičů s vedením školky je: 

 a) vynikající – 7  b) dostatečná, přiměřená – 20   c) nedostatečná 

18. Množství a nabídku kroužků v MŠ považuji za:  

a) Dostatečné, přiměřené – 22  b) Zbytečné      c) Nabízených kroužků je málo - 6 

19. Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru školka fungovala lépe?  Vaše 

doporučení – černě, odpovědi MŠ – červeně. 

● Více procházek, více výletů – Procházky u malých dětí zařazujeme co nejméně z důvodu 

zajištění jejich bezpečnosti. Vzhledem k nízkému věku, děti ještě nedokážou udržet chůzi ve 

vázaném útvaru. Ve Stěbořicích je cesta do bezpečných míst (např. rybník, les) pro tak malé 



    

děti příliš vzdálená a nebezpečná – vede kolem frekventované komunikace. Proto volíme 

bezpečné místo na zahradě, které je vybaveno množstvím herních prvků a hraček, které mají 

děti rády a jsou tam spokojené. U starších dětí jsou zařazovány procházky dle vzdělávacích cílů 

pedagoga. Když se jich zeptáte, jestli chtějí jít na procházku nebo být na zahradě, všechny do 

jednoho chtějí být na zahradě. A proč? Protože je jim tam dobře, mají tam spoustu her a 

hraček. A pedagogové jsou také od toho, aby vyšli vstříc požadavkům dětí. 

● Více kroužků pro děti – Domnívám se, že kroužků - doplňkových aktivit je dostatek - 3 x týdně. 

Jsou zde zařazeny, jak pohybové aktivity, tak výuka cizího jazyka a logopedie. Od dubna 

probíhá 1x týdně adaptační kroužek pro nové děti - Školička pro maláčky. 

● Více výletů - počet výletů se odvíjí od finančních možností MŠ. 

● A jedna připomínka byla k tomu, že rodiče nepoužívají návleky!!! 

21. Místo pro vzkaz naší MŠ – vaše vzkazy 

● Bylo nám s Vámi moc fajn. Za všechno moc děkujeme a přejeme Vám jen samé hodné a šikovné 

dětičky. 

● Děkuji, opravdu moc děkuji za milý a vstřícný přístup. Nikdy se necítím neinformovaná nebo odbytá, 

když něco potřebuji. Jsem opravdu velmi ráda, že mé dítě navštěvuje MŠ Stěbořice. DĚKUJEME 

● Děkujeme za Vaši práci a péči o naše děti. I nám pomáháte cítit se v práci komfortněji, když 

odcházíme ráno s  pocitem, že jsou ve školce naše děti spokojené a je o ně dobře postaráno. 

● Jsme rádi, že na výlety letos jezdila celá školka, malí i velcí dohromady. Děkujeme za celý školní rok. 

Za vaše pevné nervy s dětmi i s námi rodiči. Prázdniny si užijte a odpočiňte si a v příštím roce 

naviděnou. DĚKUJEME 

● P.S: rádi bychom, aby ve školce zůstala paní učitelka Zuzka - DOBRÁ ZPRÁVA - ZŮSTANE. 

● Školka funguje skvěle. 

● Mé dítě chodí do školky moc rádo, našlo si zde spoustu kamarádů. Paní učitelky, vedení i pomocný 

personál je příjemný a vstřícný. 

● Vše je perfektní - jsme spokojeni. 

● Děkuji za starost našich dětí. 

● Jsme velmi s MŠ spokojeni. 

● Myslím si, že MŠ funguje tak, jak by měla. 

● Děkuji všem za to, jak se o mé dítě staráte, hlavně za trpělivost a péči. Máte můj obdiv. 

● Děkuji za krásné vystoupení pro maminky na dnech obce. Všechny akce jsou vždy perfektní a dobře 

připravené. 

Za vaše krásné vzkazy moc děkujeme  

 

Zpracovala: Mgr. Miroslava Stonišová, ředitelka MŠ 


