
Vyjádření ředitelky mateřské školy k dotazníkovému šetření  

MŠ Nová Ves. 
 

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: 

 

Zvýšení bezpečnosti na komunikaci před MŠ, retardéry – Váš požadavek byl přednesen na odboru 

dopravy a odboru majetku a investic města Frýdlant nad Ostravicí. 

 

Kroužky v MŠ Nová Ves – projednáno na Výboru rodičů dne 19.1.2022, dále pak individuální jednání 

11.4.2022, vyjádření všem rodičům 12.4.2022 dopisem. Naše stanovisko se nemění. 

Paní učitelky nabízí pro děti mateřské školy spoustu aktivit, které jsou v souladu s našim školním 

vzdělávacím programem – například výuka dětí na dopravním hřišti, knihovny, besedy s odborníkem policie, 

logopedickou prevenci (nadstandartní akce v MŠ). 

Mimo vzdělávací program paní učitelky v letošním roce organizovaly olympijský běh s T-Mobile, lyžařský 

kurz na Opálené, plavání v kotelně FnO, solnou jeskyni a jiné. 

K dalším akcím mohu zmínit pravidelné návštěvy kina, Planetária Ostrava, divadla v mateřské škole, akce 

pro rodiče a děti (Velikonoce atd.).  

Do pravidelných odpoledních činností jsou jednou týdně zařazeny pohybové hry a bubnování. 

Dětem je zapotřebí dát také prostor pro volnou hru tak, aby dokázaly samy navazovat přátelské vztahy a 

rozvíjeli nejen fantazii, ale také slovní zásobu. 

Nabídka kroužků vedených externími lektory se nám nejeví jako další vhodná varianta, proto jí nenabízíme a 

nebudeme nabízet. Nejsme odpovědni za odbornou kvalifikaci lektora a naruší nám provozní organizaci 

mateřské školky. V případě individuální potřeby rodičů mají zákonní zástupci možnost své dítě přihlásit do 

kroužku mimo mateřskou školu. V následujících letech nezvažuje mateřská škola pronajímání prostor 

v provozní době a najímání externích lektorů. Pronajímání prostor mateřské školy mimo provoz není možné 

personálně zajistit (odemykání, uzamčení). V minulých letech byly prostory poskytovány zdarma, což 

v dnešní době není ekonomické a nemáme volné prostředky. 

Dle mého názoru se nehodnotí kvalitní mateřská škola nabídkou externích kroužků, ale kvalitou práce 

pedagogů. 

 

Projektová práce s dětmi: paní učitelky absolvovaly v letošní roce vzdělávání na projektové vzdělávání 

dětí. Určitě rády do své práce zařadí. 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení dotazníků pro rodiče - MŠ Nová Ves 

1. Chodí Vaše dítě do mateřské školy rádo? 

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 

Dle názoru 14 rodičů chodí jejich dítě do mateřské školy Nová Ves velmi rádo, 12 rodičů uvedlo, že 

jejich dítě navštěvuje mateřskou školu rádo. Dva rodiče zaznamenali, že jejich děti do MŠ nechodí 

rády a jedni rodiče uvedli, že holčičky jsou radši, když do MŠ nemusí. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte materiální vybavení MŠ? 

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 

14 rodičů si myslí, že materiální vybavení je velmi dobré a 14 rodičů hodnotí vybavení MŠ jako 

dobré. 1 respondent vyjádřil nespokojenost se vstupní brankou. 

 

 

3. Jak hodnotíte výchovně vzdělávací práci paní učitelek a jejich 

celkový přístup k dětem? 

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 



Většina rodičů je s prací a přístupem paní učitelek spokojeni. 16 rodičů hodnotilo známkou 10/10, 5 

rodičů hodnotilo známkou 9/10, 5 rodičů hodnotilo známkou 8/10, 1 rodiče hodnotili známkou 

7/10, 1 rodiče hodnotili známkou 6/10, 1 rodiče hodnotili známkou 1/10,  

 

 

 

4. Jak hodnotíte komunikaci s paní učitelkami? 

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 

18 rodičů si myslí, že komunikace s paní učitelkami je velmi dobrá, 11 rodičů hodnotí komunikaci 

jako dobrou. 

 

 

 

 

 

 



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

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

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 

Dle názoru 20 rodičů, jsou způsoby komunikace mezi MŠ a rodiči velmi dobré, 8 rodičů hodnotí způsoby 

komunikace jako dobré a 1 rodiče si stěžují, že nejsou informováni o nemocnosti dětí a šíření nemocí. 

 

 

6. Jak hodnotíte spolupráci se speciálním pedagogem - školním 

logopedem? 

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 

Sedm rodičů hodnotí spolupráci se školním logopedem jako velmi dobrou, 9 ji hodnotí jako dobrou,  

jedni rodiče nejsou se speciálním pedagogem spokojeni a 12 respondentů uvádí, že se speciálním 

pedagogem nemají zkušenost, a tak nemohou hodnotit. 

 

 

 

  



7. Jak hodnotíte spolupráci s vedením MŠ? 

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 

Spolupráci s vedením MŠ hodnotí 14 rodičů jako velmi dobrou, 11 rodičů jako dobrou, 3 rodiče 

označili možnost nevyhovující a jedni rodiče uvádí, že prozatím nemají zkušenost. 

 

 

 

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

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 

11 rodičů hodnotí práci a nabídku jídel ve školní jídelně jako velmi dobrou, 14 rodičů ji hodnotí 

jako dobrou a 1 rodiče nejsou spokojeni.  

Další tři rodiče uvedli svůj názor:  

● 1. Pomazánky z Ramy nejsou moc vhodné.  

● 2. Práce a obsluha je velmi dobrá, kvalita jídel nevyhovující. Rodiče by uvítali modernější 

přístup ke stravování dle projektu: https://www.zdravaskolnijidelna.cz/jidelnicky. 

● 3. Rodiče uvádějí, že jim chodí dítě domů hladové, protože bývá na snídani příliš často 

zeleninová pomazánka. 

 

 

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

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/jidelnicky


Práci mateřské školy během krizových situací hodnotí 14 rodičů jako velmi dobrou, 13 rodičů jako 

dobrou. Jedni rodiče nejsou spokojeni s informovaností o kontaktu s nakaženým Covid-19 a jedni 

rodiče uvedli, že neví, že do MŠ chodili minimálně.  

 

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

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

Na otázku odpovědělo celkem 29 rodičů 

Dle názoru 26 rodičů pořádá mateřská škola v průběhu roku pro děti přiměřený počet akcí. Pouze 

dva rodiče uvedli, že je akcí málo. Jedna maminka uvedla, že je s akcemi velice spokojena. 

 

 

  



11. Zaznamenali jste u Vašeho dítěte od začátku roku nějaký 

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

Na otázku odpovědělo celkem 28 rodičů 

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

a písniček a došlo u nich k posunu v oblasti jemné motoriky 

● 15 rodičů uvedlo, že si jejich děti obohatily slovní zásobu  

● 13 respondentů si všimlo posun v samostatnosti 

● 12 rodičů uvedlo, že jejich dítě zvládá mnohem lépe sebeobsluhu 

● 11 rodičů zaznamenalo zdokonalení  při manipulaci s nůžkami a zaregistrovalo zlepšení v 

oblasti chování 

● 10 rodičů uvedlo, že že se jejich dítě umí déle soustředit a také si všimli, že je jejich dítě 

emocionálně vyspělejší 

● 6 rodičů vidí posun v ovládání dnů v týdnu 

● 1 respondent vyjádřil svůj názor: Opravdu se o děti staráte skvěle. Jste úžasní. 

 

 
 


