
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V MŠ 

 

Rozdáno bylo celkem 67 dotazníků, k 21. 6. 2018 bylo odevzdáno 34 dotazníků, návratnost 

celkem je 50, 1 %. 

 

1. Dítě chodí do MŠ: 91,2 % velmi rádo / rádo 

   8,8 % nerado  

 

2. O dění v MŠ dítě hovoří: 61,8% denně 

    26,5 % občas 

    11,8 % vůbec nehovoří  

 

3. MŠ se k potřebám rodičů staví: 79,4% vstřícně 

     17,6 % laxně 

     2,9 % odmítavě 

 

4. Informovanost o předškolním vzdělávání: 85,3 % podrobná a dostatečná 

            5,9 % nedostatečná 

 

5. Spokojenost s přístupem a jednáním zaměstnanců: 94,1 % spokojenost 

                5,9 % částečná spokojenost 

          

6. Sledování informací na nástěnkách: 97,1 % pravidelné 

            2,9 % občasné 

 

7. Sledování webových stránek MŠ: 26,5 % pravidelné 

        38,2 % občasné 

        35,3 % vůbec nesleduje 

 

8. Hodnocení webové stránky MŠ: 50 % aktuální, přehledné / dostačující 

      8,8 % nedostačující, nepřehledné 

      11,8 % nedokáže posoudit      

      17,6 % jiná odpověď 

 

9. Vztah pedagogů ve třídě k dětem: 73,5 % vřelý, vstřícný / kamarádský  

         11,8 % odměřený  

         14,7 % kombinace více odpovědí 

         
10. Nabízí dětem MŠ dostatek zajímavých akcí a aktivit: 91,2 % ano  

           8,8 % ne, mohlo by jich být víc

    

11. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné: 88,3 % ano / spíše ano 

         2,9 % ne 

         8,8 % nedokáže posoudit 

 

12. Strava podávaná dětem skladba jídelníčku je: 44,1 % pestrá 

          26,5 % málo pestrá 

          23,5 % nedokáže posoudit 

 

 

 



13. Strava dítěti: 23,5 % chutná 

        67,6 % někdy chutná, někdy nechutná  

        8,8 % nechutná 

 

14. MŠ má inovativní přístup ke zlepšení prostředí: 67,7 % ano / spíše ano 

             2,9 % ne 

             29,4 % nedokáže posoudit    

   

15. Akcí pro rodiče či veřejnost je: 73,5 % přiměřeně 

      26,5 % málo (navrhovány jsou besídky, tvoření, opékání  

      špekáčků) 

 

16. Zúčastňujete se rádi akcí pro rodiče či veřejnost: 79,4 % ano / spíše ano 

               17,6% akce nevyhledává 

 

17. Komunikace pedagogů s rodiči je: 97,1 % vynikající / dostatečná, přiměřená 

           2,9 % nedostatečná  

 

18. Komunikace vedení školy s rodiči je: 94,1 % vynikající / dostatečná, přiměřená 

                2,9 % nedostatečná  

 

19. Zájem o pořádání odborných setkání: 55,9 % ano (psycholog, logoped, speciální  

       pedagog, specialista na výživu) 

       47,1 % ne     

 

20. Příprava dětí na vstup do ZŠ je: 70,6 % dostatečná 

        5,9 % částečná 

 

21. Prostor pro volné vyjádření: 

6 x vyjádření pozitivních názorů / spokojenosti 

4 x připomínky ke školnímu stravování 

3 x připomínky k heterogenním třídám. 

2 x připomínky ke školní zahradě 

1 x připomínky ke společnému vzdělávání – začlenění dětí intaktních do běžné mateřské školy 

1 x připomínka k provozu o prázdninách pro zaměstnané rodiče 

1 x vyjádření nesouhlasu s každodenním pobytem venku 

1 x připomínka k paní učitelce ve třídě dítěte 

 

V případech, kdy procentuální zastoupení odpovědí nedává 100 %, nebyly otázky některými 

respondenty zodpovězeny. 

 

 

Děkujeme všem rodičům / zákonným zástupcům za názory a připomínky, kterých si velice 

ceníme. Budeme se snažit zlepšovat ve všech oblastech, ale současně je potřeba si uvědomit, 

že předškolní vzdělávání se řídí aktuální legislativou a právními předpisy.  

 

 

V Šumvaldě 19. 7. 2018    

 

 

       Mgr. Eliška Skácelová, ředitelka školy 


