
Anketa pro rodiče 2015 - vyhodnocení 
Rozdáno bylo 110 anketních lístků, odevzdáno 30 – tj. cca 27 % 

 
1. Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle Vás pozitivní? 
- určitě ano  17 

- spíše ano      13 

- spíše ne   

- rozhodně ne 

 

2. Myslíte si, že Vaše dítě chodí rádo do MŠ: 
- určitě ano  16 

- spíše ano  14 

- spíše ne 

- ne – pokud ne – znáte-li důvod, prosím napište jej. 

 

3. Máte dostatek informací o dění v MŠ? 
- ano, mám  26 

- ne, nemám         4 

 

4. Vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě, kam dochází, byste označili jako: 
- vřelý     9 

- kamarádský  20 

- odměřený 

- neutrální    1 

 

5. Ve školce má moje dítě možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 
- určitě ano  18 

- spíše ano    9 

- spíše ne     3 

- rozhodně ne 

 

6. Jste spokojeni s výukou anglického jazyka v MŠ? 

- určitě ano     5 

- spíše ano     9 ostatní se nevyjádřili, či ještě nechodí 

- spíše ne        1 

- rozhodně ne 

 

7. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy? 
- velmi spokojeni   11  

- spíše ano    17 

- ne, důvody:      2 

                                   -  nechá si pro sebe, stejně by to nemělo cenu řešit 

   - učitelky jsou drbny a nic víc    

 

 

 

 



8. Možnost komunikace rodičů s učitelkou o dětech je během roku: 
-velmi dobrá   12 

- dostatečná, přiměřená 16 

- nedostatečná, návrhy:   2 

 

9. Možnost komunikace rodičů s vedením školy je: 
- velmi dobrá   12 

- dostatečná, přiměřená 16 

- nedostatečná     2 

 

10. Nabízí MŠ dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou? 
 - ano, jsem spokojen/a 27 

- je jich příliš mnoho    3 

- ne, mohlo by jich být více (uveďte, jaké) 

 

11. Strava podávaná dětem v MŠ a skladba jídelníčku je podle Vás: 
- podle pravidel výživy 11 

- pestrá   13 

- mále pestrá     2 

- nedokážu posoudit    4 

 

12. Jaké jsou podle Vás silné stránky školy (co se nám daří, co děláme dobře, 

pro co máme podmínky, ...) 
Nejrůznější akce, kurz plavání, kurz lyžování, flétna, Já človíček, výuka anglického jazyka, 

vedení k samostatnosti, zabezpečení MŠ, sběr víček potřebným, učitelky, žádné 

 

13. Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru, školka 

fungovala lépe. 
Učitelky drbou, upřednostňování dětí z bohatších vrstev a určitých rodin, malá zahrada, více 

vycházek, 2 učitelky na třídě, nestřídat učitelky, 1 třída po celou dobu docházky, nemíchat    

2-5leté děti, vést děti k disciplíně, větší informovanost rodičů, dílny pro rodiče, při výskytu 

vší vše vyprat, malé svačiny, málo ovoce a zeleniny, zdravěji vařit, učit děti disciplíně a 

slušnému chování, zpřístupnit vhod mezi MŠ a ZŠ 

 

 
Místo pro Váš vzkaz: 
 


