Vyhodnocení dotazníku MŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2019
(dotazník odevzdalo 12 rodičů z 24 tj. 50%)
1) Co má naše MŠ navíc oproti jiným MŠ?
- Nevím, jinou školku jsme nenavštěvovali (1)
- Nemáme srovnání (1)
- Rodinný přístup (1)
- Rodinnou atmosféru (1)
- Jiný přístup – lidštější (1)
-

Určitě větší mateřský vztah k dětem. Když dítě pláče, najdete si k němu vždy cestu (1)
Strašně hodné paní učitelky a aktivní, chodí se každý den na vycházky oproti jiným MŠ(1)

-

Skvělé paní učitelky a úžasnou paní Kolářovou (1)
Skvělý přístup – v jiných MŠ občas chybí (1)
Perfektní kolektiv zaměstnanců (1)
Děti jsou společně v jedné třídě. Neliší se věkem a učí se pečovat o menší děti (1)
Bohužel nic (1)

2) Co se Vám na MŠ líbí, popř. co byste změnili?
- Vše (1)
- Líbí se nám přístup personálu MŠ k dětem (2)
- Líbí se mi, že děti mají stále stejné paní učitelky, nemění se každý rok, jak
v jiných školkách (1)
- Nic bych neměnila (1); Nevím, co bych měnila (1)
- Líbí se nám, že každý den s dětmi něco vyrábíte a tvoříte a hlavně těch
naučených básniček a říkanek-úžasný (1)
- Výrobky dětí, fotografie z akcí. Změnila bych uspořádání vstupní haly, využila
bych její velikost a zřídila koutek třeba pro předškoláky, kde by mohli pracovat (1)
- Kreativita, pestrá výtvarná tvorba Změna:Prodloužení provozu školky, popř.
možnost vyzvednout dítě později (1)
- Spousta aktivit (1)
- Klidně více akcí dětí i s rodiči (opékání, táboráky) než jen na čarodky (1)
- Je zde slabá komunikace MŠ s rodiči (nemoci, vši, vzdělávání dětí). Bylo by dobře
podporovat slabé stránky dětí. Nelíbí se nám přístup tipu:Jsi malý, nemůžeš na
dlouhý výlet. Neumíš jíst vidličkou, tak dostaneš lžící (1)
3) Jste spokojeni s materiálním vybavením školky?
Ano - 12 Ne – 0
– Jediné co bych doplnila je, že ve školce je hrozné teplo, tak pokusit zajistit změnu
4) Vyhovují Vám akce, které školka pořádá pro veřejnost?
Ano – 12 Ne –0
Hlavně každodenní vycházky; jsou super
5) Zhodnoťte spokojenost Vašeho dítěte v MŠ (známkujte jako ve škole)

1 – 10

2–1

3–1

4–0

5–0

6) Jak hodnotíte vztah učitelek MŠ k dětem? (známkujte jako ve škole)

1–9 2–2 3–1

4–0

5–0

7) Těší se Vaše dítě do školky? (známkujte jako ve škole)

1–8

2–4 3–0

4–0

5–0

8) Co Vám jako rodině školka přinesla?
- Žádná odpověď (1)
- Hlavně spokojené děti, které nemusíme nutit jít do školky, tudíž nepláčou, takže klid
a pohodu (1)
- Režim, obohatila naše děti ve vývoji kreativity, poznání se s ostatními rodinami (1)
- Rozvoj mého dítěte, samostatnost, zařazení do kolektivu, mnoho krásných vzpomínek
z besídek (1)
- Nové kamarády, pěkné zážitky, vzpomínky (1)
- Samostatné děti, které mají sebeúctu k mladším dětem (1)
- Správný směr a režim (1)
- Rozvoj znalostí u dítěte; seznámení s jinými rodiči (1)
- Můžeme být v klidu, když je dítě ve školce. Pěkné chování k dětem, děti pak rády
vzpomínají (1)
- Utužení vztahů (1)
- Ukázala nám formou edukačních skupin, jak spolupracovat s dítětem při plnění úkolů (1)
- Nevíme o ničem zásadním (1)

