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 Základní údaje 
 

 
Název výzkumu Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko 

 
Autor Bc. Václava Kunická 

 
Jazyk dotazníku  Čeština 

 

 
Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/T1V7X8K0X9Y2E9T8Y 

 

První odpověď 

Poslední odpověď 
 

07. 04. 2016 

01. 05. 2016 
 

 
Doba trvání 25 dnů 

  

http://www.survio.com/survey/d/T1V7X8K0X9Y2E9T8Y
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 Statistika respondentů 
 

92 48 7 37 52,2 % 
Počet návštěv Počet dokončených Počet 

nedokončených 
Pouze zobrazení Celková úspěšnost vyplnění 

dotazníku 

Historie návštěv (07. 04. 2016 - 01. 05. 2016) 

 
 Počet návštěv (92)  Počet dokončených (48) 

 

 

Celkem návštěv Zdroje návštěv Čas vyplňování dotazníku 

   

 Pouze zobrazeno (40,2 %) 

 Nedokončeno (7,6 %) 

 Dokončeno (52,2 %) 
 

 Přímý odkaz (100 %) 
  <1 min. (2,1 %) 

 1-2 min. (20,8 %) 

 2-5 min. (45,8 %) 

 5-10 min. (27,1 %) 

 10-30 min. (4,2 %) 
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 Výsledky 

Poskytuje mateřská škola mému dítěti dobrou úroveň výchovy a vzdělání, aby 
bylo schopné vyrůst v zdravě sebevědomého jedince? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

32 66,7 % 

 Spíše ano 
 

16 33,3 % 

 Spíše ne 
 

0 0 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 

Jsem spokojen (-a) s kvalitou výchovy a vzdělání ve školce? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

33 68,8 % 

 Spíše ano 
 

13 27,1 % 

 Spíše ne 
 

2 4,2 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 

Je pro dítě přínos chodit do mateřské školy? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

41 85,4 % 

 Spíše ano 
 

7 14,6 % 
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 Spíše ne 
 

0 0 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 

Poskytuje škola bezpečné prostředí pro mé dítě? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

37 77,1 % 

 Spíše ano 
 

9 18,8 % 

 Spíše ne 
 

2 4,2 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 

Mluvíme často s dítětem o dění ve škole? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

31 64,6 % 

 Spíše ano 
 

17 35,4 % 

 Spíše ne 
 

0 0 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 
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Mám možnost informovat se o úspěších i o problémech mého dítěte ve škole? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

37 77,1 % 

 Spíše ano 
 

11 22,9 % 

 Spíše ne 
 

0 0 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 

Mám dobrý pocit z jednání se všemi pracovníky školy? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

30 62,5 % 

 Spíše ano 
 

15 31,3 % 

 Spíše ne 
 

2 4,2 % 

 Rozhodně ne 
 

1 2,1 % 

 

Mám dobrý pocit z toho, že moje dítě navštěvuje tuto školku? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

40 83,3 % 

 Spíše ano 
 

8 16,7 % 

 Spíše ne 
 

0 0 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 
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Chtěli byste se podílet ve větší míře na chodu školky? A jakým způsobem  
(můžete  rozepsat) 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

1 2,1 % 

 Spíše ano 
 

10 20,8 % 

 Spíše ne 
 

31 64,6 % 

 Rozhodně ne 
 

2 4,2 % 

 Jiná 
 

4 8,3 % 

 

 

 Nevím jak. 

 Ve školce jsou učitelky, pro děti chodí většinou mámy... chybí mužský element. Zapojit více otce? 

 Nemám důvod.Školka organizuje několik akcí, při kterých se zapojují i rodiče a vše víme předem 

 Myslím, že zapojení rodičů je nyní dostatečné - "tak akorát". 

Chodí vaše dítě rádo do školky? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

29 60,4 % 

 Spíše ano 
 

18 37,5 % 

 Spíše ne 
 

1 2,1 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 
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Poskytuje školní jídelna stravování na velmi dobré úrovni? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

15 31,3 % 

 Spíše ano 
 

27 56,3 % 

 Spíše ne 
 

6 12,5 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 

Chovají se učitelé k vašim dětem vstřícně a přátelsky? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

31 64,6 % 

 Spíše ano 
 

17 35,4 % 

 Spíše ne 
 

0 0 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 

Považujete komunikaci učitelek ohledně vašeho dítěte za objektivní? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 
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Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

29 60,4 % 

 Spíše ano 
 

18 37,5 % 

 Spíše ne 
 

1 2,1 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 

Myslíte si, že nabídka doplňkových aktivit v rámci školního vyučování je 
dostatečná a obohacující? (plavání, bruslení, lyžování, projekty, výlety...) 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

35 72,9 % 

 Spíše ano 
 

8 16,7 % 

 Spíše ne 
 

0 0 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 Jiná 
 

5 10,4 % 

 

 

 Chybí mi hudební nauka např. Ideálně hra na fletnicku, tanečky pro holčičky. 

 prosím zopakovat  zklidňující jógu pro temperamentní děti , popř.  canisterapii s pejsky 

 Je tak nabita kroužky , výlety a kulturními akcemi  jako žádná jiná. 

 je škoda, že mravenci se nemohli zapsat do některých kroužků 

 Myslím, že nabídka je široká. Bohužel jsme se nevešli do kurzu AJ. 

Jste spokojeni s prací učitelek, kam vaše dítě dochází? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 
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 Rozhodně ano 
 

34 70,8 % 

 Spíše ano 
 

12 25 % 

 Spíše ne 
 

1 2,1 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 Jiná 
 

1 2,1 % 

 

 

 jsem spokojena, ale ocenila bych v chovani pani ucitelek vice respektujici a mene direktivni pristup 

Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelé a vedení školy? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

34 70,8 % 

 Spíše ano 
 

10 20,8 % 

 Spíše ne 
 

2 4,2 % 

 Rozhodně ne 
 

1 2,1 % 

 Jiná 
 

1 2,1 % 

 

 

 spíš ano,  některých situacích bych ale čekala jinou reakci... 

Máte dostatek informací o tom, jak vaše dítě ve školce prospívá, jak se mu zde 
daří a jste informováni o pokrocích v chování a vzdělání dítěte? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 
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 Rozhodně ano 
 

29 60,4 % 

 Spíše ano 
 

13 27,1 % 

 Spíše ne 
 

5 10,4 % 

 Rozhodně ne 
 

1 2,1 % 

 

Zajímají vedení školy vaše názory a připomínky? 
Výběr z možností, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Rozhodně ano 
 

26 54,2 % 

 Spíše ano 
 

20 41,7 % 

 Spíše ne 
 

2 4,2 % 

 Rozhodně ne 
 

0 0 % 

 

Ohodnoťte, prosím, hvězdičkou spokojenost se školkou a jejími 
zaměstnanci?(vyšší počet hvězdiček znamená větší spokojenost) 
Hvězdičkové hodnocení, zodpovězeno 48x, nezodpovězeno 0x 

Počet hvězdiček 4,7/5 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 5/5       

36 75 % 

 4/5       

11 22,9 % 

 3/5       

1 2,1 % 

 2/5       

0 0 % 

 1/5       

0 0 % 
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 Nastavení dotazníku 
 

 
Otázek na stránku Všechny 

 
Povolit odeslat vícekrát?  

 
Povolit návrat k předchozím otázkám?  

 
Zobrazovat čísla otázek?  

 
Náhodné pořadí otázek?  

 
Zobrazit ukazatel postupu?  

 
Upozorňovat na odeslání dotazníku?  

 
Ochrana heslem?  

 
IP omezení?  

  



  Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko 

14 

 Příloha: dotazník 

Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko 

Dobrý den, 
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. 

Poskytuje mateřská škola mému dítěti dobrou úroveň výchovy a vzdělání, aby 
bylo schopné vyrůst v zdravě sebevědomého jedince? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Jsem spokojen (-a) s kvalitou výchovy a vzdělání ve školce? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Je pro dítě přínos chodit do mateřské školy? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Poskytuje škola bezpečné prostředí pro mé dítě? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 



  Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko 

15 

Mluvíme často s dítětem o dění ve škole? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Mám možnost informovat se o úspěších i o problémech mého dítěte ve škole? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Mám dobrý pocit z jednání se všemi pracovníky školy? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Mám dobrý pocit z toho, že moje dítě navštěvuje tuto školku? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Chtěli byste se podílet ve větší míře na chodu školky? A jakým způsobem  
(můžete  rozepsat) 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Jiná 



  Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko 

16 

Chodí vaše dítě rádo do školky? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Poskytuje školní jídelna stravování na velmi dobré úrovni? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Chovají se učitelé k vašim dětem vstřícně a přátelsky? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Považujete komunikaci učitelek ohledně vašeho dítěte za objektivní? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Myslíte si, že nabídka doplňkových aktivit v rámci školního vyučování je 
dostatečná a obohacující? (plavání, bruslení, lyžování, projekty, výlety...) 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Jiná 
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Jste spokojeni s prací učitelek, kam vaše dítě dochází? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Jiná 

Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelé a vedení školy? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Jiná 

Máte dostatek informací o tom, jak vaše dítě ve školce prospívá, jak se mu zde 
daří a jste informováni o pokrocích v chování a vzdělání dítěte? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Zajímají vedení školy vaše názory a připomínky? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Ohodnoťte, prosím, hvězdičkou spokojenost se školkou a jejími 
zaměstnanci?(vyšší počet hvězdiček znamená větší spokojenost) 

       / 5 

 


