Vyhodnocení dotazníkového
šetření

z 34 ks rozdaných dotazníků se vrátilo 25 ks dotazníků

Ve Vésce 1.2.2019

Vypracovala Monika Podivínská
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Odpověď
počet

Docházka dětí do MŠ
odmítá jít
neřeší to
4
8

Docházka dětí do MŠ

odmítá jít

neřeší to

Po víkendu odmítá jít do MŠ.

2

těší se

těší se
17

Odpověď
počet

O tom, jak dítě strávilo den v MŠ
neptáme se nedokáže odpovědět
odpoví na otázky
0
7
12

vypráví samo

8

O tom, jak dítě strávilo den v MŠ

neptáme se

nedokáže odpovědět

3

odpoví na otázky

vypráví samo

Znalosti a dovednosti dítěte získané během pololetí
Odpověd
počet

nenaučílo se nic
nového

málo, žádný
pokrok

hodně nového

něco
nevhodného

co se
líbilo

0

4

18

2

0

Znalosti a dovednosti dítěte získané během
pololetí

nenaučílo se nic nového

málo, žádný pokrok

něco nevhodného

co se líbilo

hodně nového

Negativní
Nesplachovat toaletu, kousat, vulgarismy.
Co se mi líbilo
Spousta básniček, písniček, říkanek, tanečků, střídání na WC, držení příboru.
Děti přirozeně rostou, umí plno písniček a říkanek, prostor nechaný dětem při vymýšlení besídky.
Tanečky, výrobky, kroužky, akce, barvy, ruční práce.
Učení všeobecného přehledu, informace o dění v ČR i celosvětové dění.
Umí více písniček a říkanek, více se snaží sám obléct, obout.
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Pro rodiče předškoláků
Odpověď
byl přínosný
neměl vliv
počet
8
1

Pro rodiče předškoláků

byl přínosný

5

neměl vliv

Odpověď
počet

Informace o dění v MŠ
nezajímá nás
násť + dveř
0
24

Informace o dění v MŠ

nezajímá nás

násť + dveř

Návrhy: informace sdělovat pomocí emailu, facebooku.
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web

ústně

web
9

ústně
8

Kontakt s učitelkami
Odpověď
počet

nekomunikují

vstřícné

0

25

Kontakt s učitelkami

nekomunikují

vstřícné

Komunikativní, děti je mají rády. Na všechny dotazy je vždy bohatě odpovězeno. Ano – spokojenost.
Vysvětlí, dají informace o dítěti, o dění ve školce. Učitelky jsou úžasné (pí. uč. Gregorová nejlepší).
Komunikace skvělá. Komunikativní, otevřené. Ochotné, usměvavé.
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Odpověď
počet

Poradenský servis
vítáme
nezajímá nás
23
1

Poradenský servis

vítáme

nezajímá nás

8

Nabídka aktivit pro děti - kroužky
Odpověď
počet

zbytečná

standardní

vynikající

rozšíření

0

7

16

2

Nabídka aktivit pro děti - kroužky

zbytečná

standardní

vynikající

rozšíření

Rozšíření
Přeplněné, nedostaneme se, zájem o hudebku. Kouzelnické představení ke dni dětí.
Cvičení typu gymnastika, atletika, jóga (vhodné i pro kluky).
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Stravování
Odpověď
počet

platba spokojeni

máme výhrady

20

0

skladba spokojeni máme výhrady

18

9

Stravování

platba spokojeni

máme výhrady

skladba spokojeni

máme výhrady

Nenutit děti k jídlu, omezit sladké, slazení, knedlíky, bílé pečivo, polotovary (chleby), omezit nošení
sladkostí do MŠ (nahradit ovocem), dítě je hladové, zbytečně mnoho masa, lepší jídlo než doma,
odpolední pomazánky úplně neoslovily, obědy dobré (svačinky hrůza), větší porce ( přijde domů
hladové),
Některé kombinace jsou hůře stravitelné, děti mají často nadmutá bříška (do jídla přidat drcený kmín
na lepší trávení).
Zbytečně mnoho masa, uvítali bychom možnost odhlásit oběd v daný den ráno, jako je standard
v jiných školách.

10

Délka provozu
Odpověď
počet

vyhovuje

nevyhovuje

16

8

Délka provozu

vyhovuje

nevyhovuje

Vyhovuje díky možnosti nechat děti převést do Dolan.
Provozní doba od 6:30 hod. do 17:00
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Celkové prostředí MŠ
Odpověď
počet

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

18

4

0

0

2

Celkové prostředí MŠ

výborný

chvalitebný

dobrý

12

dostatečný

nedostatečný

Čistota, úklid
Odpověď
počet

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

19

4

0

1

1

Čistota, úklid

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

Častěji prát návleky. Častěji dělat úklid šatny a chodníku před MŠ.

13

nedostatečný

Rodiče dodávají:
Jediné, co se nám nelíbí, jsou shodné aktivity pro nejmladší a nejstarší děti. Předškoláci vyrábí
obrázky, kterých nejmladší nejsou evidentně schopni.
Více informací ohledně nemocí. Větší úklid v šatně a před školkou.
Ráda chodí do školky, těší se.
Paní učitelky jsou úžasné! Jsme rádi, že chodíme do školky právě sem.
Děkujeme, že děti nenutíte dojídat, za lampiónové slavnosti, kterých se můžeme s dětmi společně
účastnit. Uvítali bychom možnost odhlášení obědů přes webový formulář, častější a hlubší průpravu
pro předškoláky (písanky, logické úkoly 2-3krát týdně, více výletů do okolí pro všechny děti (ZOO,
Pohořany, Jívová, Šternberk atd. 3-4krát ročně), týdenní stručný přehled aktivit, které děti ve školce
dělaly – pro rodiče dítěte, které doma nic o dění ve školce nepoví. To jsou samozřejmě jen návrhy.
Děkujeme za vše, co již s dětmi děláte a podnikáte.
Celkově jsme s MŠ velice spokojeni. Přístup pí. učitelek je nadstandardní při srovnání s ostatními MŠ.
Velice si cením, že se dětem věnují a to jak individuálně, tak komplexně. Dále mi přijde úžasné, jaké
vymýšlí akce i mimo školku, pro rodiče s dětmi např. strašidelné party, lampiónové průvody, den
dětí… příprava pro ně musí být velice náročná a každá akce je skvělá. Děkujeme
Velmi nám pomohlo dřívější otevírání. Děkujeme Náhradní program, pro děti, které odpoledne už
nespí (stačilo by, když by nemuseli ležet a mohli si např. malovat, stavět puzzle).
Jen takový nápad – nástěnka s magnetky pro každé dítě (přirazený obrázek pro ty co jsou ze školky po
obědě, že by se jen dala magnetka a dítěte na nástěnku místo zapisování do sešitu.
Super, téměř rodinné prostředí. Všichni se znají, možná proto je těžké odmítnout pro pracovnice MŠ
děti, které jeví známky nemoci (výrazný kašel, sopel atd.). Tento přístup pak vede k větší nemocnosti
dětí, potažmo personálu MŠ.
Uvítali bychom veškeré informace mailem (i výskyt infekčních nemocí, vší, roupů….) Oceňujeme
přípravu a úroveň aktivit pro rodiče a děti, tematických slavností apod.. Nejsme ztotožnění se
slaveným Halloweenu. Vadí nám, že je to svátek oslavující zlé bytosti. Preferujeme české tradice a
svátky. Spokojenost s hudebním kroužkem. Oceňujeme kreativitu a nasazení p. učitelek.
Prosíme, abyste zvážily aspoň krátkou vycházku venku, i když je venku mokro či drobně prší. Dětem
to určitě neuškodí a snáze si po obědě odpočinou na lůžku.
Vždy krásná tematická výzdoba.
Školka je bezpečné místo pro děti, kde se spolu děti učí žít a jde vám to moc dobře. Ze školky
nemáme žádný nepříjemný zážitek. Děti jsou kamarádské a cítí se u vás dobře. Děkujeme.
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