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DOTAZNÍK PRO RODIČE
Vážení rodiče,

děkuji rodičům, kteří si udělali čas a dotazník vyplnili. Je pro nás velkým přínosem, že jste se vyjádřili a
máme možnost s Vašimi požadavky pracovat.  Vaše náměty, návrhy a připomínky určitě projednáme 
a doufám, že vyřídíme k vaší plné spokojenosti.

Na dotazník odpovědělo 13 rodičů z 24, tedy zhruba polovina.  Vzhledem k tomu bych ráda tento 
dotazník zopakovala  znovu za rok a snad už i za příhodnějších podmínek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?

 a) velmi rádo        (7)

 b) rádo     (6)

 c) nerado

 d) nevím

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

a) každý den (11) 

 b) občas (2)

 c) vůbec ne

3. Cítíte se dostatečně informováni o všem, co se v MŠ odehrává či co se plánuje?

 a) podrobně (3)

 b) dostatečně (10)

c) nedostatečně, proto bych rád(a)________________________________________

4. MŠ se k potřebám nás rodičů staví:

 a) vstřícně (12)

 b) laxně (1)

 c) odmítavě
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5. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy (pedagogové, provozní zaměstnanci)?

 a) ne, důvody: -

b) částečně (2)

 c) převážně ano (4)

 d) velmi spokojeni (7)

6. Sledujete informace na nástěnkách a dveřích?

 a) vůbec ne 

 b) občas (1)

 c) pravidelně (12)

7. Sledujete webové stránky MŠ (www.zsamsludkovice.cz,  facebook ): 

a) ne 

 b) občas (5)

c) pravidelně (8)

8. Jak webové stránky MŠ hodnotíte?

 a) aktuální, přehledné (6)

 b) dostačující (6)

 c) nedostačující (1)

d) nedokážu posoudit 

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

 a) vřelý, vstřícný (6)

 b) kamarádský (6)

c) odměřený 

 d) neutrální (1)

http://www.zsamsludkovice.cz/
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10. Nabízí podle Vás MŠ dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou?

 a) Ano, jsem spokojen/a (11)

 b) Je jich příliš mnoho 

 c) Ne, mohlo by jich být víc – uveďte jaké: (3) -obecně více času trávit společnými 
organizovanými činnostmi ( malování, tvoření, cvičení….) na úkor samostatné volné hry

 - více různorodé aktitity venku v rámci 
vycházek

 - více se dětme věnovat a ne je nechat si hrát
samotné. Vymyslet nějaké hry, písničky, básničky

11. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné: 

a) Souhlasím (12)

 b) Spíše souhlasím (1)

 c) Nesouhlasím 

 d) Nedokážu posoudit

12. 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    (12)

 b) Hezkou a jsem rád/a, že mohu vidět výtvory mého dítěte, ale výtvory by mohly být častěji       (1) 
obměňovány 

 c) Nelíbí se mi 

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

a) vynikající (5)

 b) dostatečná, přiměřená (7)

 c) nedostatečná – návrhy: (1) – stačilo by 1x měsíčně jen 1 minuta zhodnocení, jak se 
dítě zapojuje do dění, co mu jde, na čem je dobré zapracovat , jaké jsou za poslední měsíc změny a 
pokroky

14. Jste spokojeni se stavbou jídelníčku?
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 a) strava je pestrá, dítěti chutná  (8)

b) záleží co je za jídlo (4)

 c) nejsme spokojeni, chtěli bychom změnit:_(1) – dítě je spokojeno, ale já bych chtěl/a změnit – 
jídelníček je sestaven jako vcelku pestrý, složení přesnídávek a obědů moc fajn, jen odpolední svačiny
mi přijdou hodně sladké, většinu týdne je to samý cukr, úplně bych zrušila také slazené pití ( pokud 
tedy doslazováno je, což z jídleníčku vyplývá) a nabízela dětem jen vodu a čaj.

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

1) Chtěla/a bych vědět, jak se dítě projevuje v kolektivu, zda a jaké má interakce s ostatními, jak se 
cítí a chová. Jestli má s něčím problémy atd. Nevím, zda se toto třeba řeší na nějakých schůzkách 
v pololetí, ale líbil by se mi nějaký report, třeba 1-2x za pololetí.

2) Dítě říká, že dostává lízátka. Pokud to tak je, já osobně bych to zrušila. Myslím, že takové 
průmyslově zpracované věci nejsou vhodné pro nikoho, natož pro děti.

3) jsme spokojeni

4) prodloužit provozní dobu – za 9,5 hodiny je pro jednoho rodiče dost náročné odpracovat 8,5 
hodiny + cesta k tomu. Hodně to omezuje volbu povoláni

5) Zkrácení doby odpočinku na lůžku – dle mého názoru většina i menších nepotřebuje tak dlouhý 
spánek a má pak potíže usnout večer. 

6) Do budoucna možná zvážit předškolní přípravu v době poledního spánku mladších dětí. Více času, 
více klidu a dle mého názoru důležité hlavně  pro děti, které doma nechtějí úkoly pro předškoláky 
dělat .

7) Zavedení nějakých rituálů, tradic pro budoucí školáky  ( jsou-li, nevím o nich)

Něco, co by z přechodu do první třídy udělalo významnou věc toho kolektivu.

8) Nic, jsme naprosto spokojení.


