
Vyhodnocení  dotazníků pro školní rok 2021/2022 
 
 
Úvod 

     Dotazníkové šetření nám přináší informace, které nám napomáhají 
k rozvoji naší práce a školy. Výsledky šetření budou na počátku příštího 
roku využity k diskusi s novými i stávajícími rodiči – co by ve škole bylo 
možné vylepšit. Za Vaše postřehy Vám děkujeme. 
 
     V šatnách na jednotlivých třídách měli rodiče před prázdninami 
možnost vyplnit a odevzdat dotazníky do k tomu určených boxů. Možnost 
vyplnit dotazník  a pomoci nám tak ke zlepšení kvality naší práce využilo 
55 rodičů. 
 
Návratnost vyplněných dotazníků na jednotlivých třídách 

Ježečci         18 ks 
Myšky         12 ks 
Berušky       14 ks   
Koťátka         5 ks 
Veverky        6 ks 

 
     Dotazník obsahoval celkem 10 stručných otázek, z nichž 7 bylo 
uzavřených s možností výběru (a,b,c) či hodnotící škálou od 1 - 5 jako ve 
škole (případně 0). Zbývající 3 otázky byly otevřené a respondenti zde 
mohli vyjádřit svůj názor či přání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Otázky dotazníkového šetření 
 

1) Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle Vás pozitivní? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Vaše postřehy: Přátelská a pohodová atmosféra. 
Respektující přístup k dětem. 
Nadstandartní vztahy s dětmi i rodiči. 

 
 

2) Máte dostatek informací o dění ve škole? 
 

 
 
 Vaše postřehy: Dobrá informovanost - přehledné informace v šatně nebo FB. 
Občas bývají informace na poslední chvíli, uvítali bychom je více dopředu. 



3) Můžete jako rodič kdykoliv konzultovat s učiteli záležitost 
týkající se Vašeho dítěte? 

 

 
 
 Vaše postřehy: Poskytování informací o dítěti mezi dveřmi, před ostatními rodiči. 
Pokud se nezeptáme, nic se nedozvíme - uvítali bychom např. čtvrtletní schůzky, kde 
se dozvíme informace o dítěti. 

 
 
 

4) Jaký máte pocit z jednání s pracovníky školy? 
 

 
 
 Vaše postřehy: Skvělá spolupráce i komunikace. 
Profesionální a otevřený přístup, vstřícnost, ochota. 

 



5) Mají učitelé důvěru Vašeho dítěte? 
 

 
 
Vaše postřehy: Děti chodí do školky rády, mají rády paní učitelky… 
Děti mají 100% důvěru. 

 
 

6) Zkuste vyjádřit „známkou“ jako ve škole úroveň následujících 
položek 

a) nabídka zájmových aktivit – pro předškolní děti 
 

 

 Vaše postřehy: Většina aktivit je pouze pro předškoláky. 
Více zájmových aktivit pro mladší děti. 
Na žádné kroužky nechodíme, protože není místo. 
 
 



b) aktivity pořádané MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Vaše postřehy: Uvítali bychom více výletů. 
Spousta zajímavých akcí pro děti. 
Velká pestrost aktivit – velká péče o vzdělání dětí. 
Super akce i hodně aktivit pro děti. 

 
 

c) úroveň stravování 
 

 
 

 Vaše postřehy:  
Moc chválíme paní kuchařky za výborné obědy. 
Jsme rádi, že má školka svou vlastní kuchyň. 
Pestré jídelníčky. 
 
 



7) Jak často sledujete webové stránky naší školy? 
 

 
 
Vaše postřehy: Snažíme se sledovat webové stránky, ale veškeré potřebné informace 
máme na FB skupince nebo ve školce, tudíž to není tak časté. 
 

 
 

8) Jaké jsou podle Vás silné stránky naší školy                                             
(co děláme dobře, co se nám daří, pro co máme dobré podmínky) 

 Milý a podporující kolektiv učitelek 

 Skvělá komunikace a spolupráce 

 Krásné zázemí, vnitřní vybavení a zahrada 

 Vlastní kuchyně, pestrá strava 

 Otevřenost novým věcem – formy učení, hraní, tvoření 

 Velká pestrost aktivit – velká péče o vzdělání dětí 

 Dobrá informovanost 

 Zaměřování se na tradice 

 Profesionální přístup 

 Oceňujeme fotografie dění ve školce na FB skupince 

 Vstřícnost a ochota paní učitelek 

 Viditelný rozvoj a posun našich dětí 

 Respektující a láskyplný přístup k dětem 

 Výborné vztahy jak s rodiči, tak s dětmi 

 Spousta zajímavých akcí a aktivit 

 Přátelská a pohodová atmosféra 
 

 



9) Jaké jsou podle Vás slabé stránky naší školy                                            
(co brzdí práci školy a její rozvoj, co nevytváří vhodné podmínky) 

 Více zájmových aktivit pro mladší děti, ne jen pro předškoláky 

 Občasné upozornění na některé akce na poslední chvíli 

 Děti by měly být víc partnery a měly by mít rozhodovací slovo 

 Velký věkový rozdíl mezi dětmi 

 Nelíbí se nám komunikace přes FB 

 Poskytování informací o dítěti mezi dveřmi 

 Kritická komunikace s rodiči se často odehrává v přítomnosti dětí 
a ostatních rodičů 

 Občasné váznutí komunikace ze strany pedagogů  

 Posílení personálu školky, aby si o prázdninách atd. nemusely 
maminky na MD nechávat děti doma 

 
 

10) Chcete nám ještě něco důležitého sdělit? 

 Děkujeme za Vaši práci a péči 

 Jste nejlepší školka, jakou jsme si mohli pro své děti vybrat 

 Děláte nejdůležitější práci na světe – máte v rukou naše děti, naši 
budoucnost – vážíme si Vaší práce a děkujeme za ni 

 Jste skvělí, jen tak dál 

 Máme Vás moc rádi a vůbec se nám od Vás nechce 

 Maximální spokojenost, skvělá spolupráce, komunikace – prostě TOP 

 Doporučujeme instalaci žlábku nad stříškou kolárny u vstupu veverek a 
berušek 

 Zavedení online docházky 

 Jsme moc rádi ve Vaší školce 

 Buďte stále tak super 

 Bude se nám stýskat 

 Velké díky za vše, co děláte 
 
 
Závěr 

     Děkujeme všem, kteří si dali čas s vyplněním dotazníku a za mnoho 
užitečných informací, které nám poslouží k dalšímu rozvoji naší školy.       
I nadále se budeme snažit zajistit kvalitní a profesionální předškolní 
vzdělávání pro Vaše děti. 

 


