
Vyjádření ředitelky mateřské školy k dotazníkovému šetření  

MŠ Janáčkova. 
 

Vážení rodiče, 

velice si vážíme času, který jste strávili při vyplnění dotazníku.  

Pro naší mateřskou školu je velkým přínosem.  

Děkujeme rodičům za slova díků a chvály, těší nás, že dokážete ocenit naší práci. 

Rádi jsme přijali také kritické názory, které se budeme snažit do budoucna zlepšit.  

 

Za kolektiv MŠ – Barbora Výmolová ředitelka MŠ 

 

K dotazům rodičů: 

 

Materiální vybaveni 

Rodiče požadovali telefony na jednotlivé třídy. Mateřská škola neuvažuje o pořízení telefonů na třídu 

z důvodu bezpečnosti dětí. Paní učitelky mají na starost 25 dětí, ve věku od 3 do 6 let, nemají prostor 

vyřizovat telefonní hovory s rodiči. V případě potřeby omluvy dítěte a vyřízení vzkazu na třídu kontaktujte 

tel. 595 178 811. Děkujeme za pochopení. 

 

Komunikace  

Třída Beruška, paní učitelka byla v letošním roce často nemocná, pravděpodobně z tohoto důvodu vázla 

komunikace s rodiči. Věříme, že se zdravotní stav zlepší a nebudeme muset řešit zástupy, tím by se mohla 

zlepšit komunikace učitelky a rodičů. 

 

Informační schůzky – myslím si, že jsou v dostatečné míře. 

V loňském roce proběhly: 

1. v červnu 2021 čtyři informační schůzky pro nové děti, které vedla ředitelka MŠ  

2. v září informační schůzky pro rodiče na jednotlivých třídách, které vedou učitelky MŠ + ředitelka MŠ  

3. v lednu individuální konzultace s rodiči, vedou učitelé MŠ 

4. únor výbor rodičů, vede ředitelka MŠ 

5. Beseda školní zralosti, vede ředitelka MŠ + speciální pedagog 

6. Individuální konzultace s ředitelkou MŠ – probíhají v ředitelně MŠ po telefonické domluvě 

 

Strava ve školní jídelně MŠ 

Odpovídá pravidlům spotřebního koše. Paní kuchařky dle požadavku rodičů zařadí kaši min 1xtýdně místo 

pečiva. Ovoce a zelenina jsou každý den v odpovídajícím množství. 

 

 

Lyžařský kurz 

V loňském roce se lyžařský kurz nepovedlo zajistit pro MŠ Janáčkova. Lyžařská škola SUN SKI nabídla 

pozdní březnový termín, který jsme nechtěli přijmout. Ostatní lyžařské školy nechtěly přijmou naší velkou 

skupinu dětí. Organizace pro velkou MŠ je složitější než pro malé MŠ. Lyžování předškolních dětí není 

zařazeno jako povinné, je nadstandartní akcí. Naše školka uspořádala více takových nadstandartních aktivit 

pro děti například plavání předškoláků, solná jeskyně, bruslení, výlety, divadla, dopravní výchovu a mnoho 

jiných. 

 

 

 

Parkování před MŠ 

Parkování aut před MŠ, které jsou z přilehlých domů, a využívají parkoviště určené výhradně pro rodiče dětí 

z MŠ, jsme nahlásili městské policii Frýdlant nad Ostravicí panu Richtrovi. Doufáme, že se situace změní. 

V personálních možnostech mateřské školy není řízení dopravy před MŠ. 



 

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče - MŠ Janáčkova 

 

1. Chodí Vaše dítě do mateřské školy rádo? 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

Dle názoru 30 rodičů chodí jejich dítě do mateřské školy velmi rádo, 38 rodičů uvedlo, že jejich dítě 

navštěvuje mateřskou školu rádo. Dále pak 2 děti do MŠ chodí nerady a další jedno dítě jak kdy. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte materiální vybavení MŠ? 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

46 rodičů si myslí, že materiální vybavení je velmi dobré, 24 rodičů hodnotí vybavení MŠ jako 

dobré a jedni rodiče by uvítali, kdyby měly paní učitelky k dispozici na třídě mobil. 

 

 



3. Jak hodnotíte výchovně vzdělávací práci paní učitelek a jejich 

celkový přístup k dětem? 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

Většina rodičů je s prací a přístupem paní učitelek spokojena. 43 rodičů hodnotilo známkou 10/10, 

16 rodičů hodnotilo známkou 9/10, 7 rodičů hodnotilo známkou 8/10, 2 rodiče hodnotili známkou 

7/10, jedni rodiče hodnotili známkou 3/10, jedni rodiče dali známku 2/10 a další 1/10. 

 

 

 

4. Jak hodnotíte komunikaci s paní učitelkami? 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

55 zúčastněných hodnotí komunikaci s paní učitelkami jako velmi dobrou, 13 jako dobrou, 2 rodiče 

hodnotili komunikaci jako nevyhovující a jedněm rodičům nevyhovuje doba přítomnosti paní 

učitelky ve třídě Berušky. 

 

  

 

 

 

 



5. Jak hodnotíte způsoby komunikace mezi MŠ a rodiči? (e-mailová 

pošta, www stránky, nástěnky, informační schůzky, konzultace s rodiči) 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

Dle názoru 57 rodičů, jsou způsoby komunikace mezi MŠ a rodiči velmi dobré, 13 rodičů hodnotí 

způsoby komunikace jako dobré. Jedni rodiče nejsou spokojeni: Nic moc, žádné schůzky ani s učitelkami 

ani ředitelská schůzka není, konzultace nabídnuta nebyla, nevidím zájemu čitelek o dítě ani co si rodiče 

myslí, na stránkách je jen velmi základní info. 

 

 

6. Jak hodnotíte spolupráci se speciálním pedagogem - školním 

logopedem? 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

25 rodičů hodnotí spolupráci se školním logopedem jako velmi dobrou, 13 ji hodnotí jako dobrou, 

33 respondentů uvádí, že se speciálním pedagogem nemají zkušenost, a tak nemohou hodnotit a 

jedni rodiče uvedli, že dochází k vlastnímu logopedovi a jedni hodnotí spolupráci jako 

nedostačující. 

 

 

7. Jak hodnotíte spolupráci s vedením MŠ? 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

Spolupráci s vedením MŠ hodnotí 49 rodičů jako velmi dobrou, 18 rodiče jako dobrou, jedni rodiče 

hodnotí spolupráci jako nevyhovující a 3 rodiče uvádí, že prozatím nemají zkušenost. 



 

 

 

8. Jak hodnotíte práci a nabídku jídel naší školní jídelny? 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

46 rodičů hodnotí práci a nabídku jídel ve školní jídelně jako velmi dobrou, 20 rodičů ji hodnotí 

jako dobrou. Jedni rodiče by uvítali možnost vzít si odpolední svačinku domů, 2 rodiče by ocenili 

více kaší a méně pečiva, další rodiče by chtěli na svačinu více ovoce a zeleniny, jedni rodiče by 

uvítali, kdyby si děti mohly namazat svačinku samy. Celkově rodiče hodnotí personál jako vstřícný, 

příjemný a ochotný. 

 

 

 

  



9. Jak hodnotíte práci MŠ v krizových situacích? (např. Covid 19) 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

Práci mateřské školy během krizových situací hodnotí 44 rodičů jako velmi dobrou, 26 rodiče jako 

dobrou a jedni rodiče nejsou spokojeni. 

 

10. Děti mají v MŠ společných akcí (divadlo, kino, knihovna, 

návštěva dopravního hřiště či solné jeskyně, výlety...) 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

Dle názoru 67 rodičů pořádá mateřská škola v průběhu roku pro děti přiměřený počet akcí. 2 rodiče 

uvedli, že je akcí málo. 2 rodiče si myslí, že akcí je příliš mnoho. 

 

  



11. Zaznamenali jste u Vašeho dítěte od začátku roku nějaký 

posun? Pokud ano, vyberte oblast, které se posun týká. 

Na otázku odpovědělo celkem 71 rodičů 

● 60 rodičů uvedlo, že se jejich děti od začátku školního roku naučily mnoho nových básniček 

a písniček 

● 57 rodičů vidí posun v jemné motorice (děti častěji a pečlivěji vybarvují, staví z kostek 

apod.)  

● 46 rodičů uvedlo, že jsou jejich děti mnohem samostatnější než na začátku šk. roku  

● podle 44 rodičů si děti od začátku roku obohatily slovní zásobu 

● 40 rodičů uvedlo, že jejich dítě zvládá mnohem lépe sebeobsluhu a také zaznamenali 

zdokonalení  při manipulaci s nůžkami 

● 35 rodičů uvedlo, že jejich dítě umí všechny dny v týdnu 

● 32 rodičů zaregistrovalo zlepšení v oblasti chování  

● 30 rodičů si všimlo, že je jejich dítě emocionálně vyspělejší 

● 26 rodičů uvedlo, že se jejich dítě umí déle soustředit 

 

 
 


