
DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ 

NAVŠTĚVUJÍCÍCH MŠ VIŠŇOVÁ 2016 

 
Vážení rodiče, 

v průběhu měsíce června proběhlo v naší mateřské škole dotazníkové šetření, které se týkalo především spokojenosti rodičů s chodem školky. Celkem 

bylo rozdáno 36 dotazníků, ke zhodnocení se jich vrátilo 218. Výsledky je možné shlédnout na www.zsvisnova.cz (dokumenty).  

Každá Vaše připomínka je velice cenná a využijeme ji pro zkvalitnění  pro naší práce. Za všechny vyplněné dotazníky a Vaše názory děkujeme.  

           

             Kolektiv pedagogických pracovníků MŠ Višňová 

 

Číslo 

otázky 

Otázka Odpověď  Počet % Odpověď  Počet % Odpověď  Počet % Odpověď  Počet % 

1. Chodí vaše dítě rádo do 

mateřské školky? 

 

nerado 0 0 rádo 12 66,7 velmi rádo 6 33,3 nevím 0 0 

2. Jste spokojeni s přístupem 

učitelek k dětem? 

ne 
Proč? 

 

 

 

0 0 částečně 
Proč? 

 

0 0 převážně ano 
Proč? 

 

7 38,9 velmi spokojeni 
Proč? 

- jsou vstřícné 

- umí děti skvěle 

motivovat, 

podporují zájem 

dětí o přírodu, aj. 

Přizpůsobí 

program částečně 

i momentálnímu 

zaujetí dítěte 

(např. se baví o 

tornádu, vesmíru, 

…) 

- u mého dítěte 

jsou oblíbené 

11 61,1 

3.  Jste spokojeni s jednáním  

a komunikací s učitelkami? 

ne 
Proč? 

 

 

 

0 0 částečně 
Proč? 

1 5,9 převážně ano 
Proč? 

 

6 35,3 velmi spokojeni 
Proč? 

- milé 

- je zde malá 

kolonka pro  

10 58,8 

http://www.zsvisnova.cz/


vyjádření 

- všechno vím 

4. Vzájemný vztah mého dítěte  

s učitelkou je podle mého 

názoru 

odměřený 0 0 neutrální 2 11,1 kamarádský 10 55,6 vstřícný, vřelý 6 33,3 

5. Děti mají společných akcí 

(divadlo, hudební vystoupení, 

...) 

příliš 0 0 přiměřeně 

- dle mého 

postřehu bylo 

letos méně 

divadelních 

představení 

15 88,2 málo 2 11,8 nevím 0 0 

6. Jste spokojeni s vybavením, 

pomůckami ve třídách? 
 

ano 17 94,4 částečně 
- myslím, že tam 

chybí nějaký 

velký zastřešený 

altán s lavicemi 

a stoly 

1 5,6 ne 0 0 nevím 0 0 

7. Jste spokojeni s vybavením, 

pomůckami na zahradě? 

 

ano  14 77,8 částečně 4 22,2 ne  0 0 nevím 0 0 

 

  Odpověď  Počet % Odpověď  Počet % Odpověď  Počet % 

8. Mé dítě hovoří o dění v mateřské školce  

 

vůbec ne  0 0 občas 8 44,4 pravidelně 10 55,6 

9. Informovanost rodičů o dění v mateřské školce je  

 

nedostatečná 
V čem? 

 

 

0 0 přiměřená 8 44,4 výborná 10 55,6 

10. Sledujete nástěnky ve školce? 

 

vůbec ne 0 0 občas 6 35,3 pravidelně 11 64,7 

11. Jste seznámeni se školním vzdělávacím programem v MŠ  

(s výchovně-vzdělávací náplní) 

ano 14 82,4 částečně  3 17,6 ne 0 0 

12. Máte připomínky k výchovně vzdělávací práci? ano 
Jaké?     

1 5,6 občas 
Jaké? 

0 0 ne 
. 

17 94,4 



 

13. Jste ochotni se podílet na mimoškolních aktivitách a akcích 

ve školce 

určitě ano 11 61,1 občas 6 33,3 ne 1 5,6 

14. Myslíte si, že je vaše dítě je nuceno do jídla? stále 

 

 

0 0 někdy 0 0 není 

 

16 100 

 

  Průměrná známka Průměrná známka Průměrná známka  

15. Stravování (oznámkujte jako ve škole - 1 

nejlepší, 5 nejhorší) 

 

skladba jídelníčku množství ovoce  

a zeleniny 

 

velikost porcí produkty zdravé výživy 

1,9 1,7 2,6 1,9 

 

16. Zaznamenali jste nějaký 

posun dění v mateřské školce 

za poslední školní rok? Pokud 

ano, napište jaký? 

- od té doby, co jsou tam všechny 3 paní učitelky nové, chodí vždy ven za každého počasí. TV a výlety, hlavně do 

přírody a i jiné akce. Jsem opravdu spokojená, mé dítko je též spokojené. A ještě více, když nemusí ve školce 

spát.  

- trénink jazykových dovedností dle Elkonina. Po celou školní docházku i v minulém šk. roce práce 

s logopedickými vadami. Časté návštěvy STŘEVLIKu. Bruslení. Většina činností budila v synovi nadšení. 

- ano, ve slovní zásobě 

- celkové zlepšení 

- logopedické hrátky. Vybavení na zahradě. Výlety 

- moje dítě je manuálně zručnější, lépe maluje. Chválím nápad výuky angličtiny, ale nepříjde mi, že by se nějak 

zvlášť něco naučil. Uvítala bych výuku vázání tkaniček na botách. 

- hodně akcí, výlety, věnování se sportu. 1* 

- jsem velmi spokojená, děkuji 

- začala se učit angličtina, děti chodí do tělocvičny 

 
Návrhy, postřehy, připomínky: 

- nějaká větší motivace ke snědění jídla, např. hvězdičky odměny nebo dát na stranu část jídla, kterou musí sníst,… Sdělovat rodičům víc o dětech věci, které třeba nevidí 

nebo nedělají, apod. 



- byla jsem svědkem, že byly děti ve třídě bez dozoru, a také se mi stalo, že učitelky nevěděly, kde mé dítě je 

- chtěla bych, aby se více učitelky zaměřily na používání WC a kontrolu mytí rukou, aby z toho děti neměly stres 


