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Vlastní hodnocení školy – dotazník pro rodiče dětí v MŠ 

Vážení rodiče,  

zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou 

nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Bylo rozdáno 49 dotazníků, vrátilo se nám 

jich celkem 21. V některých nebyly zhodnoceny všechny otázky, někde byly označeny odpovědi dvě. 

Na případné návrhy či dotazy odpovídáme také.     

Děkujeme za vaše názory. 

 
1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 
a) velmi rádo   12 

b) rádo      9 
c) nerado     1 
d) nevím 
 
2. Co nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce: 
a) nejoblíbenější 

* kamarádi, děti 
* výlety, akce 
* zahrada, houpačky 
* hračky, lego 
* pestrý program 
* učitelé, paní ředitelka, paní kuchařka Libuška 

* jídlo 
 
b) nepříjemné 
* procházky 
* odpolední spánek 
* pošťuchování dětí 
* petrželka v polévce 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* Procházky jsou nedílnou součástí režimu dne v MŠ. Snažíme se využívat k pobytu venku školní 
zahradu, ale vždycky to z důvodu počasí nejde. 
*Odpočinek je pro dítě důležitá součást dne. Samozřejmě respektujeme individuální potřebu spánku 
dětí. Citace z našeho Školního vzdělávacího programu (ŠVP): „V denním programu je respektována 
individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, děti po obědě odpočívají, každý 
má své lehátko, ti, kteří nemají potřebu spánku – klidné hry a činnosti ve třídě.“ 

* Pošťuchování dětí se nelze vyhnout ani v menším kolektivu, i když paní učitelky na ně stále dohlíží, 
jsou vedeny k přátelským vztahům a kamarádskému chování a k dodržování pravidel tříd. Vždy záleží 
na složení třídy, každé dítě je jinak temperamentní. 
* Petrželka nebo bylinky se do polévek dávají, jsou zdrojem vitamínů 
 
3. Hovoříte s Vaším dítětem o dění v MŠ? 

a) každý den   17 
b) občas     4 
c) vůbec 
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4. Sledujete informace na prosklených dveřích MŠ? 
a) pravidelně   18 
b) občas     3 

c) nesleduji 
 
5. Sledujete informace na webových stránkách MŠ? 
a) pravidelně   11 
b) občas     9 
c) nesleduji     1 

Připomínka: 
* fotky se špatně načítají 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* webové stránky máme od ledna 2022 aktualizované a nevíme o tomto problému 

 
6. Máte zájem o setkávání s odborníky v MŠ, o besedy? 
a) ano    10 
b) ne    10 

S jakými a v jaký čas vám tyto akce vyhovují?  

Návrhy rodičů:  

* dětský lékař, oční specialista, fyzioterapeut 

* logoped, dětský psycholog, pedagog ze ZŠ 

* pracovníci PPP 

* výživový poradce 

Časy: od 16.00, 16.30, 17.00 hod., někdo se časově podřídí 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* s PPP spolupracujeme – psycholožka by měla do MŠ opět zavítat – beseda 

* se ZŠ Komenského spolupracujeme také – beseda s pedagogem ze ZŠ je v plánu 

* budeme i nadále spolupracovat se Skutečně zdravou školou – besedy a akce se zaměřením  

na výživu 

* oční specialista v MŠ byl, ale ze strany rodičů nebyl velký zájem 

* logopedku jsme v MŠ měli, ale byl malý zájem a není možné sehnat logopeda, který by do MŠ jezdil 

kvůli pár dětem, rodiče řeší individuálně na základě našeho doporučení 

 
7. Máte zájem o konzultační hodiny pro rodiče? (schůzka v domluvený čas, rozhovor v soukromí a klidu bez 

dítěte, zpětná vazba o pokroku, chování a dovednostech Vašeho dítěte) 
a) ano     15 
1x ročně  -   4 
2x ročně -  10 
b) ne      6 

Vzkazy rodičů: 

* skvělé, spokojenost 

* už nepotřebuji, mé dítě odchází do ZŠ – 4 

* již nevyužiji, ale každá akce, kterou jsem v MŠ absolvovala, mě obohatila 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

* konzultační hodiny pro rodiče budou i nadále 2 x ročně (listopad, březen) 
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8. Jak hodnotíte budovu MŠ? (1 = výborně, 5 = nedostačující) 
1 – 17 
2 –   4 

Připomínky: 
* mohl by být větší prostor šaten a míst k převlékání, včetně skříněk 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

* rádi bychom co nejdříve vyměnili skříňky na převlékání a pořídili skříňky na gumáky – záleží na výši 
finančních prostředků na provoz MŠ 
 
9. Jak hodnotíte zahradu MŠ? (1 = výborně, 5 = nedostačující) 

1 – 17 
2 –   4 
Připomínky: 
 
10. Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek? 
1 – 17 

2 –   5 
Připomínky: 
* častější procházky, netrávit tolik času na zahradě 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

* podle ohlasů většiny rodičů, děti rádi tráví čas venku na školní zahradě 
* děti mají na zahradě širokou nabídku vzdělávacích  činností, pohybových her, hraček, průlezek 
 

11. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců MŠ? 
1 – 18 
2 –   4 
Připomínky: 
* velmi spokojeni 
 
12. Účastníte se rádi společných akcí v MŠ? 

a) ano velmi rádi   10 
b) když je čas, tak přijdu  12 
c) na tyto akce nechodím 
 
13. Jste spokojeni se stavbou jídelníčku? 
a) strava je pestrá, dítěti chutná 10 

b) záleží, co je za jídlo   10 
c) nejsme spokojeni           
Připomínky a vzkazy od rodičů: 
* chutnají mu vždy polévky, většinou prý sní celý oběd 

* stane se, že nechutná, ale to je normální 

* se stravou jsme velmi spokojeni, je pestrá, jen naše dítě je vybíravé a spoustu jídla ani neochutná 

* pozitivně vnímá, když ho paní kuchařka pochválí 

* moc spokojeni 

* někdy jsou jídla překombinovaná (nebyl uveden žádný příklad!!!) 

* strava – žádný cukr, obědy – méně masa 
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VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* Sladké svačinky nabízíme dětem minimálně 2 -3 v týdnu v návaznosti na hlavní jídla 
(obilné kaše min. 2x v měsíci, šlehané tvarohy a jogurty ovocné nebo slazené medem, džem, cereálie, 
domácí koláče, ochucená ovocná mléka, pudinkové mléko – mullermilch vlastní výroby, apod.) 
Dle zdravotních doporučení není vhodné pro malé děti používat umělá sladidla. 
Přírodní sladidla jako například stévie, nebo sirupy javorový či rýžový mají specifickou chuť, 
na kterou si děti těžko zvykají a nehodí se používat do všeho (my používáme na doslazení obilné kaše).  
Ve školce jsme se spotřebou cukru na 70% doporučené spotřeby. 
* Maso je další surovina sledovaná ve spotřebním koši. Jeho spotřeba by neměla klesnout pod 75%  
a přesáhnout 125% v měsíci. Nám se daří plnit spotřebu masa kolem 83%. 
 
14. Co shledáváte jako silnou stránku MŠ? 
Názory rodičů:  

* kvalifikované paní učitelky, odbornost 
* školní zahrada 
* akce pro děti, program 
* rodinná atmosféra, rodinná školka 
* výlety s dětmi 
* lokalita a klid v okolí MŠ, blízkost 
* pestrá a zdravá strava, kvalitní jídelníček 
* malá školka s individuálním přístupem 
* paní ředitelka a personál 
* zázemí MŠ, čistota, hezké prostředí 
* přímé a příjemné jednání 
* skvělá příprava na vstup do ZŠ 
* otevírací doba 
* množství a pestrost hraček 
* nejlepší školka v Letovicích 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* moc děkujeme, je to pro nás hnací motor a radost 
 
15. Co považujete za slabou stránku MŠ? 
Názory rodičů:  

* není známo  
* Covid nám pokazil 2 roky ve školce 
* otevření MŠ od 5:30 hod. 
* velký počet dětí ve třídě, málo učitelek 
* směšování tříd ráno a odpoledne – pro Berušky dost nekomfortní (odpoledne nejsou p. uč. z Berušek,  
nelze zjistit průběh dne) 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  
* počty učitelek jsou stanoveny dle počtu dětí ve třídě a podle délky provozu 
* provoz od 5:30 hod. určitě nejsme schopni zabezpečit – jedná se o noční provoz (příplatky aj.) 
* třídy se spojují ze stejného důvodu – zabezpečení provozu MŠ, zatím bohužel jiná možnost není 
* děti se spojují ráno od 6.30 do 7.30 hod. a odpoledne od 15.00 nebo 15.30 hod., kdy je ve třídách málo děti,  
paní učitelky z obou tříd se střídají na směnách 
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16. Je něco, co byste chtěli/mohli školce nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory? 
(např. pomoc při úpravě školní zahrady, opravy a nátěry zahradního zařízení, stříhání keřů, oprava nábytku, hraček,  

zprostředkování exkurze, besedy, sponzorské dary ve formě papírů, pastelek, hraček aj., spolupráce při pořádání akcí  

školy, apod.) 

Návrhy rodičů:  

* brigády na školní zahradě 
* opravy, nátěry zahradního zařízení 
* stříhání keřů 
* sponzorské dary (papír, pastelky, hračky, aj.) 
* med 
* pomoc, organizace akcí pro děti 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  
* rádi vaši pomoc využijeme 
 
17. Zamyslete se, co by mohla naše MŠ ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše podněty a připomínky? 

Připomínky a podněty rodičů:  

* snažit se více o individuální přístup k dětem a jejich potřebám 

* více péče slabším jedincům 

* fotografování dětí – drahé, špatná úroveň, vhodnější pozadí, možnost zakoupení jednotlivých fotek 

* možnost lyžařského výcviku 

* nabídka zájmových kroužků, doplňkových aktivit (plavání, logopedie) v MŠ 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

* v MŠ se snažíme o individuální přístup ke všem dětem, samozřejmě v rámci možností p. učitelek při velkém  

počtu dětí ve třídách, velkou pomocí jsou asistentky pedagoga a školní asistentka 

* fotografování s formou Photodienst probíhá v MŠ už spoustu let, většinou panuje mezi rodiči spokojenost,  

výjimečně se některé fotky nepovedou, zdražuje se všude a stále, styl prodeje sad neovlivníme 

* podle vyjádření ČŠI se provozování zájmových kroužků v MŠ nedoporučuje, určitě ponecháme plavecký  

výcvik – samozřejmě bude záležet na zájmu rodičů 

* jiné kroužky nebudou, ani lyžařský výcvik v MŠ (to necháme s dovolením na rodičích) 

 
Vzkazy rodičů:  

* spokojenost 
* v MŠ panuje řád 
* děti se učí, co je potřeba 
* děti mají prostor na hraní a dovádění 
* nemám připomínek 
* děkujeme 
* nic, všichni zaměstnanci jsou úžasní 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

MOC DĚKUJEME ZA VAŠE SLOVA CHVÁLY, MÁME Z NICH VELKOU RADOST.  SAMOZŘEJMĚ SE BUDEME SNAŽIT  
I NADÁLE, ABYSTE VY A HLAVNĚ VAŠE DĚTI BYLI V MŠ SPOKOJENI. 
 
 
  
Děkuji za kolektiv MŠ Letovice, Třebětínská                                                
                                                                                                                            Lenka Nováková, ředitelka MŠ 
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Vlastní hodnocení školy – dotazník pro rodiče dětí v MŠ 

Vážení rodiče,  

zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou 

nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Bylo rozdáno 49 dotazníků, vrátilo se nám 

jich celkem 21. V některých nebyly zhodnoceny všechny otázky, někde byly označeny odpovědi dvě. 

Na případné návrhy či dotazy odpovídáme také.     

Děkujeme za vaše názory. 

 
1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 
a) velmi rádo   12 

b) rádo      9 
c) nerado     1 
d) nevím 
 
2. Co nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce: 
a) nejoblíbenější 

* kamarádi, děti 
* výlety, akce 
* zahrada, houpačky 
* hračky, lego 
* pestrý program 
* učitelé, paní ředitelka, paní kuchařka Libuška 

* jídlo 
 
b) nepříjemné 
* procházky 
* odpolední spánek 
* pošťuchování dětí 
* petrželka v polévce 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* Procházky jsou nedílnou součástí režimu dne v MŠ. Snažíme se využívat k pobytu venku školní 
zahradu, ale vždycky to z důvodu počasí nejde. 
*Odpočinek je pro dítě důležitá součást dne. Samozřejmě respektujeme individuální potřebu spánku 
dětí. Citace z našeho Školního vzdělávacího programu (ŠVP): „V denním programu je respektována 
individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, děti po obědě odpočívají, každý 
má své lehátko, ti, kteří nemají potřebu spánku – klidné hry a činnosti ve třídě.“ 

* Pošťuchování dětí se nelze vyhnout ani v menším kolektivu, i když paní učitelky na ně stále dohlíží, 
jsou vedeny k přátelským vztahům a kamarádskému chování a k dodržování pravidel tříd. Vždy záleží 
na složení třídy, každé dítě je jinak temperamentní. 
* Petrželka nebo bylinky se do polévek dávají, jsou zdrojem vitamínů 
 
3. Hovoříte s Vaším dítětem o dění v MŠ? 

a) každý den   17 
b) občas     4 
c) vůbec 
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4. Sledujete informace na prosklených dveřích MŠ? 
a) pravidelně   18 
b) občas     3 

c) nesleduji 
 
5. Sledujete informace na webových stránkách MŠ? 
a) pravidelně   11 
b) občas     9 
c) nesleduji     1 

Připomínka: 
* fotky se špatně načítají 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* webové stránky máme od ledna 2022 aktualizované a nevíme o tomto problému 

 
6. Máte zájem o setkávání s odborníky v MŠ, o besedy? 
a) ano    10 
b) ne    10 

S jakými a v jaký čas vám tyto akce vyhovují?  

Návrhy rodičů:  

* dětský lékař, oční specialista, fyzioterapeut 

* logoped, dětský psycholog, pedagog ze ZŠ 

* pracovníci PPP 

* výživový poradce 

Časy: od 16.00, 16.30, 17.00 hod., někdo se časově podřídí 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* s PPP spolupracujeme – psycholožka by měla do MŠ opět zavítat – beseda 

* se ZŠ Komenského spolupracujeme také – beseda s pedagogem ze ZŠ je v plánu 

* budeme i nadále spolupracovat se Skutečně zdravou školou – besedy a akce se zaměřením  

na výživu 

* oční specialista v MŠ byl, ale ze strany rodičů nebyl velký zájem 

* logopedku jsme v MŠ měli, ale byl malý zájem a není možné sehnat logopeda, který by do MŠ jezdil 

kvůli pár dětem, rodiče řeší individuálně na základě našeho doporučení 

 
7. Máte zájem o konzultační hodiny pro rodiče? (schůzka v domluvený čas, rozhovor v soukromí a klidu bez 

dítěte, zpětná vazba o pokroku, chování a dovednostech Vašeho dítěte) 
a) ano     15 
1x ročně  -   4 
2x ročně -  10 
b) ne      6 

Vzkazy rodičů: 

* skvělé, spokojenost 

* už nepotřebuji, mé dítě odchází do ZŠ – 4 

* již nevyužiji, ale každá akce, kterou jsem v MŠ absolvovala, mě obohatila 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

* konzultační hodiny pro rodiče budou i nadále 2 x ročně (listopad, březen) 
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8. Jak hodnotíte budovu MŠ? (1 = výborně, 5 = nedostačující) 
1 – 17 
2 –   4 

Připomínky: 
* mohl by být větší prostor šaten a míst k převlékání, včetně skříněk 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

* rádi bychom co nejdříve vyměnili skříňky na převlékání a pořídili skříňky na gumáky – záleží na výši 
finančních prostředků na provoz MŠ 
 
9. Jak hodnotíte zahradu MŠ? (1 = výborně, 5 = nedostačující) 

1 – 17 
2 –   4 
Připomínky: 
 
10. Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek? 
1 – 17 

2 –   5 
Připomínky: 
* častější procházky, netrávit tolik času na zahradě 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

* podle ohlasů většiny rodičů, děti rádi tráví čas venku na školní zahradě 
* děti mají na zahradě širokou nabídku vzdělávacích  činností, pohybových her, hraček, průlezek 
 

11. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců MŠ? 
1 – 18 
2 –   4 
Připomínky: 
* velmi spokojeni 
 
12. Účastníte se rádi společných akcí v MŠ? 

a) ano velmi rádi   10 
b) když je čas, tak přijdu  12 
c) na tyto akce nechodím 
 
13. Jste spokojeni se stavbou jídelníčku? 
a) strava je pestrá, dítěti chutná 10 

b) záleží, co je za jídlo   10 
c) nejsme spokojeni           
Připomínky a vzkazy od rodičů: 
* chutnají mu vždy polévky, většinou prý sní celý oběd 

* stane se, že nechutná, ale to je normální 

* se stravou jsme velmi spokojeni, je pestrá, jen naše dítě je vybíravé a spoustu jídla ani neochutná 

* pozitivně vnímá, když ho paní kuchařka pochválí 

* moc spokojeni 

* někdy jsou jídla překombinovaná (nebyl uveden žádný příklad!!!) 

* strava – žádný cukr, obědy – méně masa 
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VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* Sladké svačinky nabízíme dětem minimálně 2 -3 v týdnu v návaznosti na hlavní jídla 
(obilné kaše min. 2x v měsíci, šlehané tvarohy a jogurty ovocné nebo slazené medem, džem, cereálie, 
domácí koláče, ochucená ovocná mléka, pudinkové mléko – mullermilch vlastní výroby, apod.) 
Dle zdravotních doporučení není vhodné pro malé děti používat umělá sladidla. 
Přírodní sladidla jako například stévie, nebo sirupy javorový či rýžový mají specifickou chuť, 
na kterou si děti těžko zvykají a nehodí se používat do všeho (my používáme na doslazení obilné kaše).  
Ve školce jsme se spotřebou cukru na 70% doporučené spotřeby. 
* Maso je další surovina sledovaná ve spotřebním koši. Jeho spotřeba by neměla klesnout pod 75%  
a přesáhnout 125% v měsíci. Nám se daří plnit spotřebu masa kolem 83%. 
 
14. Co shledáváte jako silnou stránku MŠ? 
Názory rodičů:  

* kvalifikované paní učitelky, odbornost 
* školní zahrada 
* akce pro děti, program 
* rodinná atmosféra, rodinná školka 
* výlety s dětmi 
* lokalita a klid v okolí MŠ, blízkost 
* pestrá a zdravá strava, kvalitní jídelníček 
* malá školka s individuálním přístupem 
* paní ředitelka a personál 
* zázemí MŠ, čistota, hezké prostředí 
* přímé a příjemné jednání 
* skvělá příprava na vstup do ZŠ 
* otevírací doba 
* množství a pestrost hraček 
* nejlepší školka v Letovicích 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY: 

* moc děkujeme, je to pro nás hnací motor a radost 
 
15. Co považujete za slabou stránku MŠ? 
Názory rodičů:  

* není známo  
* Covid nám pokazil 2 roky ve školce 
* otevření MŠ od 5:30 hod. 
* velký počet dětí ve třídě, málo učitelek 
* směšování tříd ráno a odpoledne – pro Berušky dost nekomfortní (odpoledne nejsou p. uč. z Berušek,  
nelze zjistit průběh dne) 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  
* počty učitelek jsou stanoveny dle počtu dětí ve třídě a podle délky provozu 
* provoz od 5:30 hod. určitě nejsme schopni zabezpečit – jedná se o noční provoz (příplatky aj.) 
* třídy se spojují ze stejného důvodu – zabezpečení provozu MŠ, zatím bohužel jiná možnost není 
* děti se spojují ráno od 6.30 do 7.30 hod. a odpoledne od 15.00 nebo 15.30 hod., kdy je ve třídách málo děti,  
paní učitelky z obou tříd se střídají na směnách 
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16. Je něco, co byste chtěli/mohli školce nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory? 
(např. pomoc při úpravě školní zahrady, opravy a nátěry zahradního zařízení, stříhání keřů, oprava nábytku, hraček,  

zprostředkování exkurze, besedy, sponzorské dary ve formě papírů, pastelek, hraček aj., spolupráce při pořádání akcí  

školy, apod.) 

Návrhy rodičů:  

* brigády na školní zahradě 
* opravy, nátěry zahradního zařízení 
* stříhání keřů 
* sponzorské dary (papír, pastelky, hračky, aj.) 
* med 
* pomoc, organizace akcí pro děti 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  
* rádi vaši pomoc využijeme 
 
17. Zamyslete se, co by mohla naše MŠ ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše podněty a připomínky? 

Připomínky a podněty rodičů:  

* snažit se více o individuální přístup k dětem a jejich potřebám 

* více péče slabším jedincům 

* fotografování dětí – drahé, špatná úroveň, vhodnější pozadí, možnost zakoupení jednotlivých fotek 

* možnost lyžařského výcviku 

* nabídka zájmových kroužků, doplňkových aktivit (plavání, logopedie) v MŠ 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

* v MŠ se snažíme o individuální přístup ke všem dětem, samozřejmě v rámci možností p. učitelek při velkém  

počtu dětí ve třídách, velkou pomocí jsou asistentky pedagoga a školní asistentka 

* fotografování s formou Photodienst probíhá v MŠ už spoustu let, většinou panuje mezi rodiči spokojenost,  

výjimečně se některé fotky nepovedou, zdražuje se všude a stále, styl prodeje sad neovlivníme 

* podle vyjádření ČŠI se provozování zájmových kroužků v MŠ nedoporučuje, určitě ponecháme plavecký  

výcvik – samozřejmě bude záležet na zájmu rodičů 

* jiné kroužky nebudou, ani lyžařský výcvik v MŠ (to necháme s dovolením na rodičích) 

 
Vzkazy rodičů:  

* spokojenost 
* v MŠ panuje řád 
* děti se učí, co je potřeba 
* děti mají prostor na hraní a dovádění 
* nemám připomínek 
* děkujeme 
* nic, všichni zaměstnanci jsou úžasní 
VYJÁDŘENÍ ŠKOLY:  

MOC DĚKUJEME ZA VAŠE SLOVA CHVÁLY, MÁME Z NICH VELKOU RADOST.  SAMOZŘEJMĚ SE BUDEME SNAŽIT  
I NADÁLE, ABYSTE VY A HLAVNĚ VAŠE DĚTI BYLI V MŠ SPOKOJENI. 
 
 
  
Děkuji za kolektiv MŠ Letovice, Třebětínská                                                
                                                                                                                            Lenka Nováková, ředitelka MŠ 
 
 


