Vyhodnocení dotazníku pro rodiče – červen 2017
Vážení rodiče, žádali jsme Vás o vyplnění ankety, která nám může být podnětem ke zkvalitnění naší spolupráce.
Vyplnění ankety bylo zcela dobrovolné. Srdečně děkujeme za vyplnění dotazníku, za Vaše hodnocení. Dotazník
vyplnilo 24 rodičů ze 75 oslovených (32 % návratnost).
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Navštěvuje Vaše dítě rádo mateřskou školu?
ano 20
občasné problémy s odloučením 4
ne
nevím
Hovoří s Vámi dítě o dění v MŠ?
Pravidelně 16
Občas 8
ne
MŠ se k potřebám nás rodičů staví:
Vstřícně 23
Laxně 1
odmítavě
O školním vzdělávacím programu MŠ (ŠVP visí celoročně na nástěnce školy) jsme
informováni:
 Podrobně 2
 dostatečně 22
 nejsme informováni
 tyto informace pro mě nejsou důležité
5. O činnostech dítěte ve třídě jsme informováni:
 Podrobně 9
 Dostatečně 14 (1x když se zeptám, tak ano)
 nejsme informováni
 tyto informace pro mě nejsou důležité
Rodiče jsou povinni se o svém dítěti informovat, tudíž je správné, pokud se ptají a zajímají . Ze
strany MŠ jsou nabízeny v průběhu školního roku informativní schůzky.
6. Máte připomínky k výchovně-vzdělávací práci v MŠ?
 Ne 22
 Občas 2
 ano – konkrétně: učitelky by měly mít přehled o tom, komu předávají dítě po obědě
Určitě souhlasíme.
7. Jste spokojeni s přístupem a jednáním pedagogických zaměstnanců školy?
 velmi spokojeni 16
 převážně ano 8
 částečně – nelíbí se mi: ……………………………………………
 ne – důvody:
8. Jste spokojeni s přístupem a jednáním provozních zaměstnanců školy?
 velmi spokojeni 13
 převážně ano 10
 částečně – nelíbí se mi: …………………………………………………………….
 ne – důvody: v jednom dotazníku: netuším, nejsem u toho
9. Jak byste označili přístup učitelek ve třídě k Vašemu dítěti?
 demokratický – kamarádský, vřelý, vstřícný 24 (1x připsáno spravedlivý )
 liberální – slabé vedení
 autoritativní (1x) – dominantní – odměřený
10. Jste spokojeni s tím, jak se Vašemu dítěti věnují učitelky mateřské školy?
 Ano 24 (1x dodáno maximálně)
 Nevím
  Uvítal/a bych …., popř. nelíbí se mi…
 Ne – důvod:
11. Jste spokojeni s působením asistentek v MŠ?

 Ano 21 (ale často suplují chybějící učitelky)
 Nevím 3
 Uvítal/a bych …., popř. nelíbí se mi…
 Ne – důvod:
Asistentka pedagoga „suplovala“ chybějící uč. jelikož jde o pedagogického pracovníka naší MŠ a je
k tomu oprávněná.  Má DPP na případné zastupování. Tohoto zastupování využíváme v nutných
případech a to pouze v odpoledních hodinách, což nenarušuje výchovně vzdělávací proces.
12. Jste spokojeni s tím, jak se k Vám chovají učitelky mateřské školy?
 maximálně spokojen 20
 spíše spokojen 4
 nejsem spokojen – důvody:
13. Sledujete informace na nástěnkách a dveřích?
 Ano 19
 Občas 5
 ne – nestíhám

14. Sledujete webové stránky MŠ?
 Ano 11
 občas 12
 ne 1
15. Pokud webové stránky sledujete, jak je hodnotíte?
 aktuální, přehledné 11
 dostačující 11
 neumím posoudit 1
 nedostačující – připomínky: 1 - málo aktualizované
Webové stránky školy jsou aktualizované vždy aktuálně dle potřeby (většinou několikrát týdně
i denně) k danému období a i s velkým předstihem. Aktuální informace o plánovaných akcích jsou
zveřejněny již na celý rok a pak i nadále měsíčně rozepsané na každý měsíc. Ostatní informace
doplňovány souběžně s aktualizacemi nástěnek v šatnách jednotlivých tříd.
16. Sledujete facebookové stránky MŠ?
 Ano 12
 Ne 12
 nemám facebook 4
17.

Jaký způsob informování byste uvítali? :
- odpovědi vždy 1x: jsem spokojena, internet, mail, FB, osobní, ústní

18. Domníváte se, že máte možnost komunikovat s vedením školy?
 ano, ředitelka je nám kdykoliv po dohodě osobně k dispozici 18
 ano, kdykoliv pomocí emailové korespondence 2
 ne, vedení s námi nekomunikuje
 s vedením komunikovat nepotřebuji 4
V jednom dotazníku uvedeno: stačí třídní učitelky
Jsou situace, které nejsou v kompetenci třídních učitelek a je potřeba je řešit s vedením školy. Počínaje
přijímáním dětí, provozu MŠ, organizace apod. Stejně tak i případné pozitivní reakce na zaměstnance je
lepší sdělovat i vedení školy .
Máte-li zkušenost z jednání s vedením školy – je podle Vás:





vstřícné, přátelské 20
přehlížející
autoritářské
nemám zkušenost 4






19. Jste spokojeni s čistotou v mateřské škole?
Ano 24
s výhradami:
neumím posoudit
nejsem spokojen (a) – důvod:

21. Jste spokojeni se skladbou jídelníčku v MŠ?
 ano, jsem spokojen/a 24 (1x uvedeno: ale méně sladkostí –bobnbóny,lízátka)
 částečně – chybí mi … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 nevyhovuje mi – důvod:
Dětem jsou podávány ony sladkosti v případě, že si je děti sami pro kamarády přinesou. Doporučujeme
sdělit paním uč. ve třídě, že si nepřejete, aby Vaše dítě tyto sladkosti dostávalo nebo doporučit rodičům,
aby místo sladkostí přinesli třeba ovoce či zeleninu.
22. Vyhovuje Vám současná



provozní doba MŠ od 6.15 – 16.00?

Ano 24 (1x uvedeno : občas by se hodila možnost pozdějšího vyzvednutí)
ne – z důvodu:
navrhuji:

23. Doporučili by jste naší MŠ svému známému?
ANO 24
NE důvod?
24. Ohodnoťte naší MŠ známkou 1-5 jako ve škole:
Průměrná známka od Vás rodičů naší MŠ je: 1,2 Děkujeme.
Připomínka v 1 dotazníku:
„Jako připomínku bychom měli to, že od doby, kdy byla propuštěna p.uč. Markéta se nikdo z učitelů ani
personálu nehlásí do zvonku a neptá se, kdo přišel do školky. Řekli bychom, že funkce zvonku postrádá
smysl. Může sitam chodit, kdo chce. To samé bylo i v jiných odd., když jsme vedli dceru dříve.Toť vše.“

Pro upřesnění: p.uč. Markéta nebyla propuštěna, ale skončila jí pracovní smlouva za zástup. Ředitelka
školy bezpečnost dětí v MŠ zajišťuje, poučuje zaměstnance o jejich povinnostech na pedagogických radách
i provozních poradách. Stejně tak apeluje na rodiče, aby do MŠ nevpouštěli osoby sobě cizí. Což stvrzují i
podpisem a je uvedeno ve školním řádu. Několikrát již žádala zřizovatele, ale i dotační tituly o videovrátné,
až se to nakonec podařilo. Žádost o dotační titul na videovrátné byl schválen. Nyní se čeká na zaslání
finančních prostředků a realizace může začít. Bezpečnost Vašich dětí bude v naší školce již 100%. . Do
budoucna uvažujeme o zavedení čipů, pokud se opět podaří získat finanční prostředky z nějakého
dotačního
titulu.

