VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU za školní rok 2017/2018 pro rodiče dětí docházejících do MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO

Celkem bylo rozdáno 75 dotazníků. Vráceno: 20
vyplněných dotazníků, což činí 26,7% návratnosti.

(s kýmkoli ze zaměstnanců) s danou osobou promluvit
a snažit se situaci vyřešit s ní osobně, popř.
s ředitelkou školy. Pokud se týkalo p. uč. Veroniky K.,
Ø
Kritéria
známka
tak p. uč. Veronika děkuje za upřímnost.
Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky
1,1 Snažíme se s rodiči o dítěti komunikovat, důležité je,
Třída ………………../uveďtekterá/ je útulná a
1
aby rodič projevil zájem. Není v silách p. učitelek
vhodně vybavená
každého rodiče jednotlivě oslovovat a informovat jej o
Školní zahrada je upravená (posekaný trávník,
1,1
plánovaných akcích…roční plán akcí je celoročně na
údržba chodníků…)
nástěnce i na webových stránkách školy. Aktuálně
blížící se akce jsou taktéž individuálně vyvěšeny na
Dětem se podává vhodná a pestrá strava
1,25
nástěnkách i na školkovém webu. Rodiče se musí
Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičům
1,15
samostatně zajímat o dění v MŠ a rozvoj svého dítěte.
O dění v MŠ se informuji (nástěnky,
1,15
V případě nemoci, je možno telefonicky kontaktovat p.
web,facebook, ústně…)
učitelku (pevná linka: 412 3710 40 , mobil: 778 411
MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti
1,35
346) a informovat se. Pokud jsou děti na školní
zaujmou
zahradě, šatna je volně přístupná. Facebookové stránky
Sleduji webové stránky školy
2,3
školy nemáme v plánu obnovovat (už i z důvodu nové
Režim školy je pružný vzhledem k mým
1,35
legislativy k ochraně osobních údajů GDPR).
potřebám
Co by jste na školním stravování změnili?
O výchovně vzdělávacím programu v MŠ jsem
1,35
Vaše komentáře: Asi nic, stejně odcházíme do školy.
informován
Balení svačin do folie. Neměnila bych. Asi nic. Méně
Mateřská škola ovlivňuje moje dítě pozitivně
1,05
sladkostí. Jsme spokojeni. Stravování j dobré.
Mám dojem, že p. uč. ve třídě se k dětem
1,1
Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce
chovají přátelsky, vlídně a obětavě
a podpory školy v dalším období?
Cítím se seznámen/a/ se všemi aktivitami MŠ
1,35
Vaše komentáře: Sběr papíru, sponzorské dary. Sběr
Moje dítě chodí domů spokojené
1,25
papíru, PET,odvoz bruslí na zim. stadion+pomoc
Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a
1,05
s dětmi, papír, pastelky..
vstřícně
Vyjádření školy: Prosíme rodiče, kteří jsou ochotni
Řízení školy ze strany ředitelky
1,15
poskytnout finanční či věcný dar, aby se přihlásili
Provozní doba MŠ mi vyhovuje
1,1
ředitelce MŠ. Děkujeme 
Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ
1,05
Ostatní připomínky, podněty, návrhy, různá sdělení :
více samostatné
Vaše komentáře: Oproti loňskému roku se nic moc
Mateřská škola se věnuje přípravě dětí na
1,15
nezměnilo, možná stravování. S akcemi MŠ jsme
základní školu
spokojeni a rádi jsme se připojili.Popřála bych p.uč.
Tuto MŠ bych doporučil(a)
1,05
více úsměvu, ale vím,že někdy je to těžké. Úroveň
Uvítám heterogenní (smíšené) všechny třídy
1,65
standartní, Strom vynikající. Spokojenost. Zahrada by
Pokuste se zhodnotit kvalitu MŠ
1,25
chtěla znovu zasít, je tam více plevele než trávy,
Zhodnoťte prosím osobní přístup učitelek k Vám,
celkově by zahrada chtěla omladit. Mohla by být lepší
rodičům a k Vašim dětem
komunikace ze strany učitelek. Na zahradě bychom
Vaše komentáře: Jsou v pohodě, nemáme problém.
uvítali více houpaček, prolézaček. Dobrá úroveň by
Když něco potřebuji, zavolám. Jsou sdílné. Přístup p.
měla zůstat i v následujícím šk. roce. Byla bych ráda
uč. Danušky je perfektní, ostatní nemohu soudit až na
za znovuzavedení FB stránek, na web zapomínám, info
p. uč.Veroniku = chladná, komunikační úroveň
z nástěnky se ke mně nedostane, dítě vyzvedává někdo
podprůměrná, srdíčkem k dětem odtažitá, nežije pro
jiný. Zlepšila se zahrada, líbí se nám i celá školka.
ně. Přístup učitelek je skvělý, nemám žádné
Vyjádření školy: Renovace školní zahrady je i naším
připomínky. Trpělivé, vstřícné, klidné, důsledné…Vše
velkým, toužebným přáním. Bohužel rozpočet MŠ
v pořádku, takto mi to vyhovuje. Komunikační,
není dostatečný. Dotační tituly v ústeckém kraji na
vstřícné. Velmi dobrý. K nám se chovají dobře. Paní
renovace školních zahrad jsou bohužel zřídka a ne
učitelky jsou skvělé a milé. Velmi příjemný a
vždy se podaří škole uspět. Jsme jak ostříži
přátelský. Přístup vstřícný, jen by bylo dobré
a sledujeme, kdy bude opět nějaký dotační titul
informovat rodiče o následujících akcích a potřebách
vyhlášen a uděláme maximum pro jeho získání.
dětí ústně. Stávají se situace, kdy j dítě doma nemocné,
Budeme rádi za jakoukoli případnou pomoc ať už
ráno nestihnu číst nástěnku. Odpolednou jsou děti na
s vedením žádosti grantu či pomoc se získáním
zahradě a k nástěnce se nedostanu.
sponzorských darů ( finančních či věcných v podobě
Vyjádření školy: Těší nás chvála paních učitelek. Co se
nějaké sestavy navíc na šk. zahradu- pružinové
týče kritiky jednoho z rodičů- není zřejmé zda se
houpadlo, prolézací tunely, houpačka hnízdo apod.).
kritika týká p. uč. Veroniky od Koťátek nebo jste
. Tráva na školní zahradě je opravdu suchá, ale kde
neměli na mysli školní asistentku Veroniku, která v
v současném období sucha ne, že?
MŠ působila do 5/2018. V každém případě
doporučujeme si v případě nespokojenosti či problému

