
 

 

Vyjádření ředitelky mateřské školy k dotazníkovému šetření  

MŠ Smetanova. 
 

Vážení rodiče, 

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

Pro naši mateřskou školu je velkým přínosem.  

Děkujeme rodičům za slova díků a chvály, moc si vážíme, že dokážete ocenit naši 

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 vybavení 

Více zahradních prvků na zahradě MŠ. Naše mateřská škola žádá o dotaci z Programu 

rozvoje venkova. Po dokončení tohoto projektu budou doplněny herní prvky o sestavu 2 

věží a šplhací průlezku. 

 

 

Informační schůzky – myslím si, že jsou v dostatečné míře, zde můžete konzultovat pokroky 

svých dětí s pedagogem MŠ. 

1. v září informační schůzky pro rodiče na jednotlivých třídách, které vedou učitelky MŠ  

2. v lednu individuální konzultace s rodiči, vedou učitelé MŠ – zhodnocení pokroků dětí 

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

6. Individuální konzultace s pedagogem je možno domluvit 

 

Strava ve školní jídelně MŠ 

Odpovídá pravidlům spotřebního koše.  Do pomazánek je často zařazená zelenina, kterou musíme 

podávat v odpovídajícím množství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení dotazníků pro rodiče - MŠ Smetanova 

 

1. Chodí Vaše dítě do mateřské školy rádo? 

Na otázku odpovědělo celkem 46 rodičů 

Dle názoru 20 rodičů chodí jejich dítě do mateřské školy velmi rádo, 23 rodičů uvedlo, že jejich dítě 

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

Nakonec jedno dítě do MŠ moc často nechodí kvůli nemocnosti, ale je ve školce spokojené. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte materiální vybavení MŠ? 

Na otázku odpovědělo celkem 46 rodičů 

26 rodičů si myslí, že materiální vybavení je velmi dobré, 18 rodičů hodnotí vybavení MŠ jako 

dobré, jedni rodiče nejsou s vybavením spokojeni a další rodiče by uvítali více herních prvků na 

zahradě. 

 

 



3. Jak hodnotíte výchovně vzdělávací práci paní učitelek a jejich 

celkový přístup k dětem? 

Na otázku odpovědělo celkem 46 rodičů 

Většina rodičů je s prací a přístupem paní učitelek spokojena. 27 rodičů hodnotilo známkou 10/10, 

7 rodičů hodnotilo známkou 9/10, 6 rodičů hodnotilo známkou 8/10, 2 rodiče hodnotili známkou 

7/10, 2 rodiče hodnotili známkou 6/10. Dále pak jedni rodiče dali známku 5/10 a další 4/10. 

 

 

 

4. Jak hodnotíte komunikaci s paní učitelkami? 

Na otázku odpovědělo celkem 46 rodičů 

33 zúčastněných hodnotí komunikaci s paní učitelkami jako velmi dobrou a 13 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 46 rodičů 

Dle názoru 37 rodičů, jsou způsoby komunikace mezi MŠ a rodiči velmi dobré, 6 rodičů hodnotí způsoby 

komunikace jako dobré, 2 rodiče si myslí, že způsoby komunikace jsou nevyhovující a jedni rodiče 

způsoby komunikace chválí: Paní učitelky pravidelně informují na e-mail, posílají odkazy na fotogalerii z 

akcí. Když je potřeba, konzultujeme, není problém v komunikaci. 

 

 

6. Jak hodnotíte spolupráci se speciálním pedagogem - školním 

logopedem? 

Na otázku odpovědělo celkem 46 rodičů 

12 rodičů hodnotí spolupráci se školním logopedem jako velmi dobrou, 9 ji hodnotí jako dobrou, 23 

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 46 rodičů 

Spolupráci s vedením MŠ hodnotí 26 rodičů jako velmi dobrou, 16 rodiče jako dobrou a 4 rodiče 

uvádí, že prozatím nemají zkušenost. 



 

 

 

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

Na otázku odpovědělo celkem 46 rodičů 

22 rodičů hodnotí práci a nabídku jídel ve školní jídelně jako velmi dobrou, 22 rodičů ji hodnotí 

jako dobrou. Jedni rodiče navrhují zařadit více zakysaných mléčných výrobků a jedni by uvítali, 

kdyby si děti mohly vzít pečivo bez pomazánky..  

 

 

 

  



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

Na otázku odpovědělo celkem 46 rodičů 

Práci mateřské školy během krizových situací hodnotí 24 rodičů jako velmi dobrou, 18 rodiče jako 

dobrou. 3 rodiče nemají zkušenost a jedni nejsou spokojeni. 

 

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

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

Na otázku odpovědělo celkem 46 rodičů 

Dle názoru 32 rodičů pořádá mateřská škola v průběhu roku pro děti přiměřený počet akcí. Pěti 

rodičů uvedlo, že je akcí málo. 7 rodičů si myslí, že akcí je příliš mnoho. Jedné mamince je líto, že 

ve třídě Světlušky mají méně akcí než ve třídě Motýlci. 

 

  



11. Zaznamenali jste u Vašeho dítěte od začátku roku nějaký 

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

Na otázku odpovědělo celkem 45 rodičů 

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

posun v jemné motorice (děti častěji a pečlivěji vybarvují, staví z kostek apod.)  

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

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

a písniček 

● podle 23 rodičů si děti od začátku roku obohatily slovní zásobu 

● 21 rodičů zaregistrovalo zlepšení v oblasti chování  

● 16 si všimlo, že je jejich dítě emocionálně vyspělejší 

● 14 rodičů uvedlo, že se jejich dítě umí déle soustředit, a také zaznamenali zdokonalení  při 

manipulaci s nůžkami 

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

 

 
 

 


