Vyhodnocení dotazníku – leden 2020
Rodiče hodnotili známkou jako ve škole 1-5 (1 = výborně
, 5 = nedostatečně
)
Celkem bylo osloveno 74 rodičů, vrátilo se 21 vyplněných dotazníků.
Návratnost ve třídě: Koťátek = 4
Rybiček = 7
Šnečků = 10
Kritéria
Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky
Třída je dle možností MŠ útulná a vhodně vybavená
Snaží se vedení školy o postupné zlepšení a modernizaci MŠ?
Cítíte se v naší MŠ vítán(a)?
Doporučili by jste naší MŠ svým známým?
Dětem se podává vhodná a pestrá strava
Jste s pokojeni s tím jak mateřská škola připravuje vaše dítě na další vzdělávání?
O dění v MŠ jsem dostatečně informován
MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit
Informace získávám z webových stránek MŠ
Informace získávám z nástěnek
Informace získávám ústně od učitelek
Režim školy je pružný vzhledem k mým potřebám
Společné akce s rodiči vítám
Školní program je dostatečně rozsáhlý, aby obsáhl potřeb vzdělání všech dětí.
P. uč. ve třídě mého dítěte se k dětem chovají přátelsky, vlídně a obětavě
Asistent ve třídě mého dítěte se k dětem chová přátelsky, vlídně a obětavě
Zaměstnanci dle vás dbají na celkové dobré klima ve škole
Moje dítě chodí domů spokojené
Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně
Práci vedení školy hodnotím
MŠ umožňuje vhodnou provozní dobu
Mám zájem o odborné přednášky týkající se výchovy a vzdělávání dětí (zakroužkujte)
Celkovou kvalitu MŠ hodnotím známkou
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Rodiče nám napsali, v čem bychom se měli zlepšit:
- „Vyúčtovaní za stravné, absolutně nefunguje! Všude ve školkách se dělá pololetně a automaticky. Tady o to člověk pomalu prosí!“
Vyjádření vedoucí ŠJ: Kompletní vyúčtování proběhlo v září 2019, částečné v únoru 2020. Měsíčně po uzávěrce vyhodnotím stávající situaci
a vyúčtuji potřebné přeplatky / situace se mění každý měsíc podle docházky /. Nebráním se osobnímu, telefonickému nebo emailovému kontaktu, vždy vše kladně vyřídím. V MŠ jsem od 9,30 – 12,30 hod. denně. Nekvindová I.
- „Informace ohledně např. akce nebo když mají něco přinést jsou vyvěšeny den před(odpo) a když dítě vyzvedne např. babička a nevšimne
si cedulky, tak druhý den ráno zjistí, že dítě mělo něco mít už pozdě. Raději vyvěsit 2 dny předem. Děkuji.“
Vyjádření ředitelky: Plánované akce na celý školní rok visí na nástěnkách v šatnách i na webu MŠ od září, aktuálně ještě vyvěšujeme na web
i na nástěnky v šatnách vždy na 14 dní dopředu v rozpisech den po dni a jako další bonus „ceduli“ vyvěšují p.uč. ještě pro připomenutí
právě minim. den předem. Děláme opravdu maximum pro to, abychom dávali informace včas vědět. Někteří rodiče reagují pouze na
„cedule“ na futrech dveří 😊 . Děkujeme za komentář, poučíme se 😊.
- „Odvádění/vyzvedávání dětí – zouvání a přenášení bot mezi odděleními je celkem nedůstojné. Kvalitnější návleky?“
Vyjádření ředitelky: Návleky jsme zrušili s ohledem na nové koberce, které by se poničily a zašpinily. Igelitové návleky by situaci neřešily,
nezabránilo by se jejich protržení např. podpadky a také se nedají prát 😊, špiní koberce i boty. Nebráníme se jinému, lepšímu návrhu ani
případnému sponzorskému zajištění. Nic nebrání tomu se nedůstojnosti vzepřít a vrátit se zpět, kde byly boty zuty. Věřím, že v sobě
naleznete hrstku tolerance a pochopení. Děkuji.
- „Komunikace některých učitelek s rodiči“
Vyjádření ředitelky: Vaše doporučení si paní učitelky jistě vezmou k srdci. Ráda bych také požádala o vstřícnou komunikaci s p.učitelkami
ze strany rodičů a nejlépe sdělit tuto informaci konkrétní paní uč. napřímo. I p.uč. nemusí mít zrovna svůj den a nemusí si být vůbec
vědomy toho, že by měly něco na své komunikaci zlepšovat. Děkujeme.
Další sdělení:
- „Nic. Pro moji dceru nejlepší školka ze všech. Paní učitelku Verunku zbožňuje. Děkujeme za vše. Nelinka s Maminkou“
- „Jsem více než spokojena…školku bych si vybrala znovu
“.
- „Nenapadá nás nic, co bychom vytkli“

Srdečně děkujeme za každý vyjádřený názor na naši MŠ. Určitě si vaše hodnocení vezmeme k srdci a zapracujeme na zlepšení. 😊

