
52 odpovědí

Nepřijímá odpovědi

Zpráva pro respondenty

SOUHRN INDIVIDUÁLNÍ

Myslíte si, že klima naší školy je empatické, rodinné a přátelské k
dětem i k dospělákům?
52 odpovědí

Tento formulář už nepřijímá odpovědi

ano
ne
nevím

100%

Dotazník spokojenosti 2018

OTÁZKY ODPOVĚDI 52

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=cs&continue=https://docs.google.com/forms/d/13Ql6xSBH7QBRc4itMqyh95Plh3gyNNL3qU9QoRBbNT4/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Hovoří s Vámi Vaše dítě o dění v MŠ:
52 odpovědí

Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?
52 odpovědí

ano
ne
nevím

17,3%

82,7%

ano
ne
nevím

88,5%



Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné?
52 odpovědí

MŠ se dostatečně věnuje přípravě dětí na vstup do ZŠ ?
52 odpovědí

ano
ne
nevím

17,3%

76,9%

ano
ne
nevím28,8%

71,2%



Jste spokojeni s výchovně vzdělávací prací třídních učitelek?
52 odpovědí

Je dostačující spolupráce mezi Vámi a učitelkou a informovanost
o chování a úrovni schopností dítěte?
52 odpovědí

ano
ne
nevím

94,2%

ano
ne
nevím

88,5%



Máte zájem o častější rodičovské schůzky?
51 odpovědí

Vyhovuje Vám provozní doba v MŠ?
52 odpovědí

ano, uveďte jak často, případně jin
způsob předávání informací
ne
nevím

19,6%

9,8%70,6%
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Je dostačující počet vzdělávacích a kulturních akcí a
informovanost o nich, které děti zaujmou?
52 odpovědí

Čtete pravidelně nástěnky a webové stránky MŠ?
52 odpovědí

ano
ne, uveďte jaké
nevím

94,2%

ano
ne

94,2%



Jste spokojeni s vedením?
52 odpovědí

Myslíte si, že možnost komunikace s vedením je vyhovující?
52 odpovědí

ano
ne
nevím

98,1%

ano
ne
nevím

96,2%



Máte zájem o setkání s odborníky v MŠ, o besedy v MŠ?
52 odpovědí

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
52 odpovědí

ano, uveďte se kterými
ne
nevím

17,3%

40,4%

42,3%

ano
ne
nevím

86,5%



Jste spokojeni se zapojením rodičů do aktivit MŠ?
52 odpovědí

Zúčastňujete se rádi společných akcí MŠ a rodičů?
51 odpovědí

ano
ne
nevím

15,4%

82,7%

ano
ne
nevím

15,7%

80,4%



Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy
(pedagogové, provozní zaměstnanci)?
51 odpovědí

MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně a se zájmem?
50 odpovědí

ano
ne
nevím

98%

ano
ne
nevím

96%



Jste spokojeni s úklidem?
52 odpovědí

Jste spokojeni s údržbou zahrady?
52 odpovědí

ano
ne
nevím

94,2%

ano
ne
nevím

96,2%



Má Mš inovativní přístup ke zlepšení prostředí ve třídách a na
školní zahradě?
52 odpovědí

Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru škola
fungovala lépe? Na co jsme se nezeptali? (připomínky, náměty, dotazy)
16 odpovědí

Vice bych ocenila komukaci pedagogu s rodici na tema vyvoj a dovednosti / slabe stranky a prostoj pro
rozvoj nebo naopak silne stranky ditete. Odpovedi dostávám pouze na otazky a casto mam pocit, ze
obtezuji.

Chtěla bych zdůraznit perfektní přípravu dětí k zápisu a nástupu do ZŠ a také množství aktivit,akcí a
výletů během školního roku. Velmi si vážím práce všech zaměstnanců MŠ. Ve srovnání s jinými školkami
jste číslo 1. Moc děkuji.

Bylo by fajn, kdyby byla možnost informovat rodiče o pokroku děti zhruba po 3 měsících, více akcí pro
rodiče a sourozence společně s dětmi ve školce, určitě taky např. akce typu spíme ve školce a
podobně....

Jediné, co mi opravdu nevyhovuje, je aplikace Naše MŠ, upozornění na telefon nechodí, v PC také blbne.
Dřívější maily byly mnohem lepší.
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častější (1x za dva, tři měsíce) individuální konzultace s učitelkami o chování a schopnostech dítěte

snad jen méně pečiva v jídelníčku, jinak super :)

Nic a děkuji za Vaši práci

Zajímaly by mě besedy s odborníky zabývajícími se např. řešením kon�iktů s dětmi, řešení kon�iktů mezi
dětmi.  
 
Dříve pro mě bývala komplikace komunikace přes nasems.cz, ale velice oceňuji nadstandardně vstřícný
přístup paní ředitelky, která situaci rychle a efektivně vyřešila. 
 
Osobně bych se velice ráda zapojovala do dění ve školce častěji - především čtením. Věřím, že až
povyrostou Anežčiny sestry, budu mít možnost chodit číst častěji :) 
 
Velice se cením velkého množství kroužků, aktivit a akcí, které pro děti připravujete.  
 
Lenka Pelechová

Moznost pestrejsiho vyberu skolkovych aktivit, zajmovych krouzku.

Pokud by bylo možné, informujte o něco dříve o akcích plánovaných na další měsíc.

kroužek s hudebním nástrojem (�étnou např.), logopedie ve školce.

Není potřeba nic měnit, celá MŠ i personál jsou úžasné!

Větší informovanost oceníme v příštím roce. Synovi bude 5 let a chodí do motýlků.

Zlepšení zpětné vazby a informovanost o mimoškolkovních aktivitách. Např. o angličtině Helen Doron
nebo Pupásek. Nevím, co vůbec dítě ve školce dělá, jaké má vysledky, v čem je lepší nebo horší...

Vice ovoce ke svacinam

Častější informace o chování našich dětí ve školce- spolupráce při aktivitách, komunikace s dětmi a
dospělými a dále, prostě jak si dítě vede mezi ostatními.


