
 

 

 

 

Dotazník MŠ – výsledky šetření (průměrné hodnocení) 
                                   Škála hodnocení otázek 1 – 5 ( 1 nejlepší,  5 nejhorší) 

 

A) Úroveň vzdělávání MŠ 

 
1. Celková spokojenost s kvalitou předškolního vzdělávání 

- kvalita školního vzdělávacího programu: 1,6 

- kvalita třídního vzdělávacího programu: 1,6 

- rozvoj osobnosti dítěte: 1,7 

- pobyt dětí venku: 1,6 

- příprava dětí do 1. třídy: 2,3 

2. Cítí se dítě v MŠ šťastné, spokojené, má dost prostoru pro svoji realizaci a rozvoj svých 

schopností: 1,4 

3. Hodnocení individuálního přístupu MŠ ke speciálním potřebám dítěte: 1,4 

 

B) Prostředí MŠ 

 
1. Spokojenost s rekonstrukcí MŠ: 1,4 

2. Spokojenost se zahradou a herními prvky: 2,9 

3. Spokojenost s čistotou a hygienou: 1,1 

4. Spokojenost s vybavením MŠ: 1,5 

 

C)   Organizace MŠ 

 
1. Hodnocení celkové organizace MŠ: 1,2 

2. Spokojenost s předávání informací rodičům: 2,1 

3. Který zdroj informací považujete za důležitý: 

      přibližně stejnou měrou považují jako důležitý zdroj informací učitelku, nástěnku 

( nepřehledná) i webové stránky (nejsou aktuální) 

4. Vyhovuje provozní doba: 1,2 

5. Hodnocení nabídky a úroveň zájmových aktivit: 3,4 

6. Hodnocení doplňkového programu: 1,6 

 

 

C) Personál MŠ 

 
1. Hodnocení pedagogického přístupu učitelek: 1,4 

2. Chování učitelek k dětem a rodičům: 1,2 

       - Vedení MŠ (vedoucí učitelka): 1,5 



       - Učitelka vašeho dítětě: 1 

       - Pomocný personál: 1 

 

 

 

 

D) Stravování 

 
1.) Odpovídá cena za stravování: 1,3 

2.) Spokojenost s pestrostí a kvalitou: 2,4 

3.) Vyhovuje způsob odhlašování a proplácení neodebraných obědů: 1,8 

4.) Přístup MŠ ke speciálním stravovacím potřebám dítěte: pouze 1x hodnoceno jako ANO 

 

Čeho si na MŠ nejvíce ceníte: 
o rodinná atmosféra, přátelské prostředí 

o vstřícné a laskavé učitelky 

o školka v místě bydliště 

 

 Co byste chtěli v MŠ nejvíce změnit: 

o zlepšit stravování 

o zájmové kroužky pro děti – výtvarná výchova, keramika, tanečky, cvičení, 

angličtina… 

o zlepšit denní pravidelnou práci s předškoláky 

o aktualizace webových stránek, zapojení MŠ do sociálních sítí 

o zlepšit informovanost rodičů (mail, web) 

o rekonstrukce zahrady, dendrologické posouzení zdravotního stavu vzrostlých stromů 

(kaštany – lámání větví) 

o umístění dopravních retardérů v ulici Starý vrch 

o omezit sledování televize ! 

o mít možnost vidět výuku - „Den otevřených dveří“ 

o dostatek pedagogů 

o rozšíření kapacity MŠ 

o samostatná místnost pro spaní 

o delší provozní doba 

 

 

Dotazník odevzdalo 17 rodičů 

 

Za Školskou a sociální komisi zpracovala: Jitka Svobodová 


