
„Příloha“

Mateřská škola Rychnov na Moravě, okres Svitavy

Dotazník pro rodiče 2015

Vyhodnocení 20.4. 2015

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 14 rodičů z 18 oslovených tzn. 78% dotazník odevzdalo zpět. 3

rodiče se z důvodu absence v době šetření nezúčastnily.

Vážení rodiče,

     předem bych Vám chtěla říct, že si vážíme toho, že Vaše dítě navštěvuje naší mateřskou školu. Dovolte mi 

předložit Vám k vyplnění dotazník. Jedná se o průzkum spokojenosti Vás rodičů s činností naší MŠ.

Dotazník je anonymní, aby se zamezilo obavám rodičů z perzekuce dětí v případě kritických připomínek, a 

protože chceme, aby vyhodnocení bylo objektivní. Věříme, že Vaše reakce budou, po komunikaci a zkušenostech  

s Vámi, převážně pozitivní. To však neznamená, že nemůžeme být lepší.

Děkuji Vám za čas, který vyplnění dotazníku věnujete a za podněty, na základě kterých se pokusíme zlepšit 

spolupráci s Vámi a odstranit eventuální nedostatky, kterých si ani nemusíme být vědomi. Vhodné odpovědi 

prosím zakroužkujte.

Kyselicová H. DiS, ředitelka MŠ

Speciální otázka k výletu na Dolní Moravu v červnu 2015:

Chcete tam mít volno a s dětmi si projít adrenalin park v klidu ( budeme mít rezervaci) nebo to ještě vylepšíme 

bojovkou ve formě hledání karet s úkoly a vybočením z cest třeba do lesa?   

                                                Bojovku         ANO       NE    (nehodící se škrtněte)

1) Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím v 

mateřské škole? Je prostředí funkční i estetické? (posuzujte např. velikost, uspořádání, výzdobu a 

vybavení prostor, účelnost jejich vybavení a využívání, čistotu, prostředí na zahradě, prolézačky a 

houpačky, …)

a) určitě ano                                   100 % (14 rodičů)

b) tak napůl                                        0 %

c) určitě ne                                         0 %

      2)  Jste spokojeni s tím, jak se učitelka vašemu dítěti věnuje?
          (posuzujte nabídku činností, kterými se vaše dítě v mateřské škole zabývá, i práci    učitelky)

a) určitě ano                                    79 % (11 rodičů)

b) tak napůl                                     21 %  (3 rodiče)

c) určitě ne                                       0  %



„Příloha“

       3)  Doporučili byste tuto mateřskou školu svým přátelům, známým?

(představujte si, že jejich dítě je vrstevníkem vašeho dítěte, má podobné vlohy a zájmy   a vaši přátelé

si mohou vybírat z více mateřských škol; ignorujte potíže, které by mohla způsobit případná změna)

a) určitě ano                                     79% (11 rodičů)

b) tak napůl                                      21 % (3 rodiče)

c) určitě ne                                         0 %

        4) Dodává mateřská škola vašemu dítěti sebedůvěru?

(Roste díky mateřské škole jeho důvěra ve vlastní schopnosti?)

a) určitě ano                                  71 % (10 rodičů)

b) tak napůl                                     29 % (4 rodiče)

c) určitě ne                                       0 %

        5) Zažívá vaše dítě v mateřské škole nebo kvůli ní strach?  

a) určitě ano                                    0 %

b) tak napůl                                    21 % čím dál méně  (3 rodiče)

c) určitě ne                                     79 % (11 rodičů)

        6) Je Vaše dítě v MŠ rádo, zažívá zde pozitivní pocity?

               a) určitě ano                                     50 % (7 rodičů)

              b) ano                                                50 % (7 rodičů)

              c) ne                                                    0 %

         7) Jste spokojeni s tím, jak mateřská škola připravuje vaše dítě na další vzdělávání?

(vůbec nejde o to, zda ho učí poznávat písmenka, ale např. zda podporuje jeho zvídavost, zda ho vede k 

samostatnosti v tom, nač dítě stačí, zda rozvíjí jeho tvořivost i schopnost pracovat podle návodu,

pohybové schopnosti …)

   a) určitě ano                                     93 % (13 rodičů)

   b) tak napůl                                        7 % (1 rodiče)

   c) určitě ne                                         0 %

         8) Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelky a ostatní zaměstnanci MŠ ?

   a) určitě ano                                     86 % (12 rodičů)

   b) tak napůl                                      14 % (2 rodiče)

   c) určitě ne                                         0 %

         9) Zajímají vedení mateřské školy názory, pocity a přání vás rodičů?

  (berte v úvahu i jiné příležitosti, než je tento dotazník)

   a) určitě ano                                       93% (13 rodičů)

   b) tak napůl                                         7 % (1 rodiče)

   c) určitě ne                                          0 %

        10) Jste spokojeni s tím, jak vás mateřská škola informuje o dění ve škole?

( Můžete posuzovat např.  informační letáky, informační nástěnky, osobní kontakt, web …)

   a) určitě ano                                       93 % (13 rodičů)

   b) tak napůl                                          7 % (1 rodiče)

   c) určitě ne                                           0 %
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        11) Jste ochotni mateřské škole pomoci?

(např. podílet se na organizaci nějaké školní akce, poradit v záležitosti, které  rozumíte, posoudit 

nabídky, které dostala, doporučit odborníka, dodavatele zboží nebo služeb, …)

   a) určitě ano                                        71% (10 rodičů)

   b) tak napůl                                        29 % (4 rodiče)

   c) určitě ne                                           0 %

        12) Jste vy a vaše dítě spokojeni s tím, jak se v mateřské škole vaří?

   a) určitě ano                                        29 % (4 rodiče)

   b) tak napůl                                         50 % (7 rodičů)

   c) určitě ne                                          21 % (3 rodiče)

případně další připomínky : větší svačiny, vzhled jídla, nedochucené jídlo, málo pomazánky, lze uvařit 

chutněji

        13) Jste vy a vaše dítě spokojeni s nabídkou mimořádných akcí v MŠ?

(může jít např. o divadelní představení, návštěvu výstavy či kina, různé společné akce s rodiči třeba na 

zahradě, výlet, plavání …)

   a) určitě ano                                         93 %

   b) tak napůl                                            7 %

   c) určitě ne                                             0 %

        14)  Jak jste celkově spokojeni Vy a hlavně Vaše děti, chodí domů plně uspokojené?

                Velmi spokojené, nechce chodit ze školky, chodí spokojené, MŠ do 16.00.

        15) Máte pocit, že se v MŠ dělá stále to stejné a činnosti májí každý rok stejný                                                                     

                charakter? (stejná výtvarná  a pracovní činnost, stejná říkadla, písně, atd.)  

   a) určitě ne                                           71 %

   b) tak napůl                                          29 %

   c) určitě ano                                           0 %

         16)  Myslíte, že má Vaše dítě v MŠ dostatek pohybu a příležitostí k němu?

               Vyhovují aktivity, chodí domů unavené, ideální zahrada, tak napůl.

          17)  Mluvíte s Vaším dítětem o dění v MŠ?

  a) určitě ano                                          86 %

   b) tak napůl                                           14 %

   c) určitě ne                                               0 %

          18)  Zamyslete se, co by Vaše škola mohla pro Vaše děti ve své práci 

                   zlepšit, jaké jsou Vaše podněty a připomínky:

                Vše dostačující, je to perfektní, levnější fotograf, návštěva muzea, recitační soutěž
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          19)  Jste spokojeni s nabídkou školních aktivit? O které máte největší 
                  zájem? Chybí Vám některá? Přijde Vám některá zbytečná?

                  Oproti bývalé MŠ, kde nebyla ani polovina toho, co zde skvělé, nic nechybí. Skvělé, nic nechybí.

           20) Jak hodnotíte úklid v MŠ a jejího okolí (zahrada)? Popř. kvalitu přístupu.
                  
                 Výborné, bez připomínek, pozitivně, okolí velice pěkné.

           21) Máte dost informací o výsledcích rozvoje svého dítěte, máte nápady, 
                  jak je vylepšit?

                Ano. Ano, když tak se zeptám.

           22) Máte nějaké připomínky k práci učitelek, ředitelky či ostatních   
                   pracovníků školy? (vedoucí stravování, uklizečky, kuchařky)

                 Změna kuchaře, 1 x za pololetí ind. schůzku, chutnější obědy, 

           23) Víte, jak je Vaše dítě v MŠ vzděláváno, čím se činnosti řídí, atd.?

                  Dost, nástěnky, rozhovory s učitelkami, moc ne, koukám na nástěnku. Ano, mluvím s ředitelkou i    

učitelkou.

          24) V čem vidíte největší přínos MŠ pro své dítě?

             Osamostatnění, nebojí se díky plaveckému výcviku vody, je v kolektivu, ve kterém je rádo, 
samostatnost. Rozmanité činnosti, které doma neděláme, socializace, vzdělání , rozvoj, nauka řeči. Rozvoj 
řeči, naučily se hlásku. 

       26) Vaše vyjádření k MŠ

             Vždy nás vyslechly a řešení se našlo. MŠ hodnotím kladně, naše dítě tam chodí rádo a to pokládám 
za nejdůležitější. Spokojenost. Škola vyšla vstříc a spolupracuje. Jsem spokojená, moje dítě tam chodí rádo. 
Učitelky hodné, kdykoliv se mnou mluví, rozvoj řeči.

       27) Je Vaše dítě dobře připravováno pro vstup do základní školy?
              

a) ano                                               79 % (11 rodičů)
b) ne                                                    0 %
c) nemohu posoudit                        21 % (spíše ano) (3 rodiče)

      
            28) V případě specifických potřeb Vašeho dítěte (logopedická péče, rozdílné charakterové 
                    vlastnosti, postižení atd.) škola spolupracuje? Zajímají pedagogy individuální potřeby 
                    Vašich dětí, pracují s nimi? Upozorní na ně a doporučí Vás případně odborníkům?

a) Ano                                                    86 % (12 rodičů)
b) Ne                                                        7 % ( 1 rodič)
c) nemohu posoudit                               7 % (1 rodič)

Mnohokrát děkuji za objektivní vyplnění dotazníku, v případě uzavřených otázek ( a,b,c ) máte samozřejmě 

možnost se vyjádřit i vlastními slovy.




