
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU v Mateřské škole Velké Bílovice 

 

Celkový počet vydaných dotazníků 138, zpětně odevzdaných dotazníků 81, tj. 59 %. Četnost 

odpovědí a jejich procentuální vyjádření je uvedeno v následující tabulce.  

 

 

Otázka Možnosti odpovědí Četnost 

odpovědí 

% Poznámky 

1. Jaký vztah mají učitelky k 

mému dítěti?  

 

Výborný 55 68  

Dobrý 26 32  

S nedostatky - -  

Nevyhovující - -  

2. Na učitelky se mohu obrátit 

s případnými problémy? 

Ano 81 100  

Ne - -  

3. K jednání učitelek s rodiči: 

 

Nemám výhrady 81 100  

Mám výhrady - -  

Nejčastější výhrady - -  

4. Moje dítě chodí do školky 

rádo? 

 

Ano 50 63  

Většinou ano 27 33  

Občas 3 3  

Ne 1 1  

5. O dění ve školce mluvíme s 

dítětem? 

 

Pravidelně 57 70,5  

Často 22 27  

Občas 2 2,5  

Vůbec - -  

6. Stěžuje si Vaše dítě na 

rušivé chování ostatních dětí? 

 

Často 5 6  

Občas 50 62  

Nestěžuje 26 32  

7. Vztahy mezi dětmi jsou:  

 

Velmi dobré   14 17  

Dobré 59 73  

Občas 8 10  

Problémové - -  

8. Mohu ovlivnit dění ve 

školce? 

 

Ano   25 32  

Občas 36 45  

Ne 18 23  

9. Dali byste své dítě opět do 

této školky?  

 

Ano 78 97  

Ne - -  

Nevím 3 3  

10. Měli byste zájem v příštím 

roce o kroužek angličtiny a 

kroužek dramatický? 

Ano 42 55  

Ne 34 45  

11. Pokud má vaše dítě 

problémy s výslovností, měli 

byste zájem o individuální 

logopedickou péči?  

Ano   48 61  

Ne 1 1  

Dítě ji nepotřebuje 30 38  

12. Jsem informován o dítěti ze 

strany školky?  

 

Velmi dobře  34 44,5  

Dobře 39 49  

S nedostatky 5 6,5  

Nedostatečně - -  



13. Jak hodnotím kvalitu 

vzdělávacího procesu ve 

školce? 

 

Výborná   37 47  

Dobrá 37 47  

S výhradami 5 6  

Nedostatečná - -  

14. Ve školce je dostatečně 

podnětné prostředí, cítím, že se 

zde mé dítě mnoho naučí.  

 

Ano  70 89  

Občas 9 10  

Ne - -  

Nevím 1 1  

15. Jste spokojeni s úrovní 

stravování?  

 

Ano 71 91  

Ne 7 9  

 

Nejčastější dotazy a připomínky tazatelů: 

 

Zřízení třídy předškoláků – příprava předškoláků. V mateřské škole uskutečňujeme program 

předškolního vzdělávání, který vychází z heterogenních (smíšených) tříd. Vycházíme z poznatku, 

že předškolní děti vstřebávají všechny podněty a vlivy okolí a reagují na ně různými činnostmi  

a aktivitami. Náš program je zpracován na dobu tří let a v současné době není možné do něj 

zasahovat zařazením dětí do tříd podle věku. Předškolní dítě se totiž učí především na základě 

mnohostranných kontaktů s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Dítě má postupně získávat 

sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální 

komunitě. Napomáháme tak vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní 

školy. Edukativně stimulační hodiny nejsou přípravou na školu, ale napomáhají rodičům při 

rozhodování zda dítě zvládne bezproblémový vstup do ZŠ (rodič a dítě - nesuplují přípravu na 

školu).  

 

Dvě učitelky ve třídě, slučování dětí – platná legislativa neumožňuje překrývání pracovní doby 

učitelek a jejich počet je stanoven normativem na počet dětí (= nedostatek finančních prostředků 

na mzdy pro dvě učitelky současně ve třídě). V době pracovní neschopnosti pedagogických 

pracovníků je nutné zajistit neomezený provoz a ke slučování dětí dochází v nezbytných 

případech. 

 

Provoz v době prázdnin, rodiče na rodičovské dovolené - v této věci žádáme o pochopení neboť  

i učitelky a ostatní pracovnice školy mají své rodiny a nárok na čerpání řádné dovolené podle 

provozních možností školy (celoroční provoz je přerušen jen na 25 dnů v roce – proto omezený 

provoz). 

 

Vhodné oblečení, obuv dětí – tak jak rodiče i my pracovníci školy máme povinnost zajistit 

bezpečnost dětí v době pobytu a činností vašeho dítěte v mateřské škole, proto požadujeme 

takové oblečení a obuv, která nezpůsobí a není příčinou úrazu. Tuto povinnost stanovuje školní 

řád, s nimž byli rodiče prokazatelně seznámeni před vstupem dítěte do mateřské školy. 

 

Besídky – každé dítě se ve své třídě cítí jistě, těší se na návštěvu rodiče, nestresuje se před větším 

kolektivem. Názory jsou různé, dokážete si představit své vystoupení před veřejností bez stresu? 

Proto se již nejedná o besídky, ale o posezení s rodiči. 

 

Otevřená mateřská škola – děti jsou poučené, když odchází ze třídy mladší dítě, doprovází jej 

starší kamarád. MŠ se dopoledne uzavírá v 8.15 hodin a jinak je uzamčena. Soustavné zvonění 

ráno narušuje pracovní činnost dětí.  

 

Stravování – připomínky budou předloženy vedoucí školní jídelny k posouzení a k nápravě. 



Několik z Vás se nám přes dotazník snažilo svěřit a připsalo pár slov. To, co jste připsali, budu 

v MŠ řešit, nikdo nejsme bez chyby a začátkem nápravy je chybu si uvědomit. Většina dotazníků 

mě přesvědčila, že mateřská škola má vaše sympatie a práci všech, kteří se o vaše děti starají 

oceňujete. Celkově se dá konstatovat, že většina rodičů nemá vůči MŠ žádné vážné výhrady. 

 

 

Děkuji za Váš čas 

 

 

        Kropáčová Anna 

          ředitelka školy  

 

   

 


