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49 odpovědí

Nepřijímá odpovědi

Zpráva pro respondenty

Do jaké třídy chodí Vaše dítě?

49 odpovědí

Tento formulář už nepřijímá odpovědi

Souhrn Otázka Individuální

Kopírovat

Myšičky
Žabičky
Krtečci
Ježečci

24,5%

24,5%24,5%

26,5%

Dotazník pro rodiče 2021/2022

Otázky Odpovědi 49 Nastavení
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Vaše dítě chodí do MŠ:

49 odpovědí

Kopírovat

nerado
rádo
velmi rádo
nevím, nedokážu odpovědět

63,3%

36,7%
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Co Vy jako rodiče, konkrétně očekáváte od mateřské školy?

30 odpovědí

Že bude dítě ohlídáno, že nedojde k úrazu, dítě se během procházky neztratí. V rámci věku bude vzděláváno
(básničky, kreslení, tvoření, cvičení, procházky, poznávání přírody, divadlo...)

Ja jsem nyní nadmíru spokojena s přístupem ucitelek, péči k děti, množstvím aktivit co mají, co se děti učí
atd. V příštím roce-už budou opravdu predskolaci-očekávám, ze se děti budou ještě intenzivněji připravovat
na školní režim.

Lidský a profesionální přístup k dětem a komunikativní směrem k rodičům.

Od MŠ očekávám podílení se na vzdělávání a výchově předškolních dětí, samozřejmě spolu s rodiči dítěte.

Rozvoj osobnosti meho ditete, pratelsky pristup

Připravenost na ZŠ

příprava do školy, hra a zábava

socializace dítěte, milý přístup k dětem, učení a trénování paměti, dovednosti přiměřených k věku, zapojování
do kolektivu

vzdelávaní dítete, adaptace do kolektívu

Kvalitně strávený čas deti

Očekávám, že moje dítě bude chodit do školky rádo, oblíbí se své učitelky a bude rádo se učit hrou a
připravovat se na školu. Moje očekávání jsou splěněna.

vzdělávání formou prožitku a smysluplných aktivit. Osvojení a upevňování hygienických, morálních a
mravních pravidel....

Péči, vývoj, lidskost

Se vším jsem spokojená

Vše je v pořádku

Prohlubování návyků, rozvíjení dovedností, osobnosti dětí

Pro děti vzdělání, zábavu, nalezení nových kamarádů, socializaci. Také oboustrannou důvěru a spravedlivé
jednání jak mezi školkou a dítětem, tak i směrem k rodičům.

Kontakt s vrstevníky - učení příkladem, jiné aktivity než má doma, rozvoj,....

Rozvoj dovedností, příprava na školu, socializace s dětmi
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Rozvoj schopností, pobyt v kolektivu dětí.

Vytvořeni přátelského prostředí pro dítě, kde se naučí fungovat v kolektivu a bude se vzdělávat.

Socializaci dítěte

Plnění osnov

Učení samostatnosti

aby bylo postaráno o moje dítě

Že se postarají o naše děti a naučí je novým

Kvalitne strávený čas dítěte,příprava na skolu

socializace, všeobecný rozvoj, příprava na vstup do ZŠ

Pro dítě bezpečí, pocit přijetí, pravidelný režim, respekt hranic dítěte a individuality. Budování sebevědomí,
zodpovědnosti, respektu k ostatním. Důraz na rozvíjení motoriky (kreslení, úkoly - čáry, spojování, postupná
příprava ruky na psaní). Pohyb - rozcvička, procházky venku.  
Pro rodiče spolupráci a předávání důležitých postřehů dne, častější schůzky než 1x za půl roku. Nyní mám
kolikrát pocit, že člověk otázkami spíše obtěžuje, tak by se mi zdálo vhodnější udělat častější soukromé
schůzky. 
Proč jsou děti nuceny do spaní, když ve školním řádu uvádíte, že odpočívají povinně půl hodiny a pak mohou
vstát?

Profesionální a přátelský přístup.

Získává podle Vás Vaše dítě dostatečné množství vědomostí a dovedností, dle

ŠVP PV?

49 odpovědí

Kopírovat

Ano
Částečně
Ne
Nedokážu posoudit
Nevím co je ŠVP PV

91,8%
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Informovanost o dění v MŠ je podle Vás:

49 odpovědí

Nejvíce mi vyhovují informace formou (můžete vybrat více možností)

49 odpovědí

Spokojenost s přístupem a jednání učitelek MŠ vůči dětem

Kopírovat

zcela nedostatečná
přiměřená
výborná

53,1%

40,8%

Kopírovat

0 10 20 30 40

nástěnka v MŠ
email

webové stránky
ústně

WhatsApp
whatsapp

Signal
Mobilní aplikace ( WhatsApp)

Whatsapp skvele funguje!
Wa cap

Whats App
What's App

Signál
Aplikace Signál

Signál
Washap

na společném chatu třídy

23 (46,9 %)23 (46,9 %)23 (46,9 %)
36 (73,5 %)36 (73,5 %)36 (73,5 %)

10 (20,4 %)10 (20,4 %)10 (20,4 %)
14 (28,6 %)14 (28,6 %)14 (28,6 %)

2 (4,1 %)2 (4,1 %)2 (4,1 %)
2 (4,1 %)2 (4,1 %)2 (4,1 %)
2 (4,1 %)2 (4,1 %)2 (4,1 %)

1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
1 (2 %)1 (2 %)1 (2 %)
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Marie Křikavová

14 odpovědí

Pavla Hrušovská

13 odpovědí

Zde můžete napsat Vaše připomínky k p. učitelkám ze třídy myšiček:

5 odpovědí

Žádné připomínky,pouze chvála na obě paní učitelky. Skvělý, kamarádský přístup k dětem. Když cokoliv rodič
potřebuje,tak není problém, snaží se opravdu vyjít vstříc. Profesionální přístup. Za tyto paní učitelky opravdu
děkuji.

Naprostá spokojenost, velká profesionalita a zároveň kreativita a milý přístup.

milé, nápomocné

Jsem spokojená

Jiné bych nechtěla 🥰

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

7,1%

92,9%

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

100%
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Monika Křížová

13 odpovědí

Lenka Nováková

14 odpovědí

Vladislava Kotlárová

14 odpovědí

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

15,4%

84,6%

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

7,1%

14,3%

42,9%

35,7%

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

7,1%

28,6%

64,3%
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Zde můžete napsat Vaše připomínky k p. učitelkám ze třídy žabiček:

6 odpovědí

děkuji za jejich práci a trpělivost s dětmi

Bezkonkurenční přístup k dětem měla paní učitelka Monika, Lenka je také moc fajn a paní učitelku Vlaďku,
jsme nestihli moc poznat, ale je také moc milá.

Po odchodu učitelky Moniky mám pocit, že děti méně tvoří, na nástěnkách se neobjevují tak často nové
výrobky (začátkem června se teprve obměnila nástěnka z Velikonoc), na informační nástěnce je méně
informací (např. chyběla informace o dnu se záchranáři, aj.). Prosím o více kreativity, ale asi jsme byli zvyklí
na Moniččin přístup, který možná nebyl standardem. Jinak má syn paní učitelky rád a do školky se těší, to je
pro mě podstatné.

Bohužel po odchodu paní učitelky Moniky nám přijde, že úroveň klesla. Paní učitelka Monika byla pro nás
skutečně příkladem toho, jak by to mělo vypadat - děti k ní měly přirozený respekt, ve třídě se stále něco dělo,
děti měly různorodé aktivity, paní učitelka si hrála s nimi - nikdy jsme ji neviděli sedět:-)Poslední měsíc i
klesla výtvarná aktivita (opět je to třeba pouze můj pocit, ale kuřátka ve třídě visela od Velikonoc až do
června+nové obrázky nebyly označeny jmény,:)). Také informovanost na nástěnce. Víme, že akce jsou i na
webu školky, ale nástěnka upozorní lépe - navíc děti mají rády, když se můžou na něco speciálního těšit
(např. den se záchrankou nebyl takto avizován, což je škoda). Chybí nám zaujetí a energie paní učitelky
Moniky, uměla děti upoutat a bylo vidět, že touto prací skutečně žije a to děti vycítí. Jinak jsme ale spokojeni,
syn říká, že jsou paní učitelky hodné:-)

Špatná informovanost o akcích či dění ve školce. Nelíbí se mi že dávají informace příliš pozdě. Například
vystupování děti na náměstí v Hodkovich v sobotu. Nebo dát odpoledne vědět, že druhý den je ve školce
divadélko a budou se vybírat peníze mi přijde nedostačující. Hotovost mám u sebe málo kdy. Dřív jsme byly o
všem dostatečně včas informovaný. Přijde mi že za pani učitelky Křížové M. vše fungovalo skvěle. Nevím zda
to je jejím odchodem nebo co se ve školce změnilo. P. učitelka Lenka mi přišla dosti odmeřená k dětem a
vypadala že ji práce s dětmi moc nebaví. Poslední dobou se to zlepšilo. S p. učitelkou Vlaďkou jsem
spokojená je vidět že ji práce s dětmi baví.

Paní učitelka Monika byla bezvadná, proaktivní, neustále se dětem věnovala. Dokázala si vybudovat
přirozený respekt, přesto ji děti měly velmi v oblibě. Děti vedla laskavou a pevnou rukou. Vynikající
informovanost rodičů o akcích, aktivitách, dění ve školce, spolupráce a domluva ohledně potíží při adaptaci
na školkový režim. Vždy si našla chvilku na stručný rozhovor s rodičem ohledně dítěte. Děti často tvořily a
kreslily. I odpoledne jim hrála na klavír, tvořili, chodili ven za každého počasí, dbalo se na režim a ne že by se
necvičilo, protože někdo zrovna zlobil. Často bylo vidět, že se učila a trénovala s předškoláky.  
Paní učitelka Lenka je hodná, děti má ráda a hezky se o ně stará, jen se zdá trochu nevyrovnaná (snadno
rozhoditelná stresovými situacemi a toto pak přenáší dál). Nezdá se mi moc proaktivní, spíše vyjukaná a
nezdá se mi, že by uměla děti tolik zaujmout a zřídit si zdravý respekt (samozřejmě vidím jen pár minut dne,
nevím zda to tak je ve skutečnosti). 
Paní učitelka Vlaďka se zdá být na děti milá, je více direktivní, ale nezdá se mi, že by se dětem tolik věnovala.
Často vidím, že je v oblasti kuchyňky (?) nebo někde posedává. Možná je to věkem, ale zdá se mi, že chce
mít spíše klid než, že by bylo primární děti zabavit a aktivně rozvíjet. Stalo se mi i ráno při odevzdávání dětí,
že místo přebírání dětí stojících ve frontě bylo důležitější popovídat si s paní uklízečku o obsahu domácí
knihovny (jen postřeh, nevytýkám).
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Ivana Čadková

14 odpovědí

Žaneta Matysová

14 odpovědí

Zde můžete napsat Vaše připomínky k p. učitelkám ze třídy krtečků:

4 odpovědi

Učitelky jsou moc šikovné

Mají velkou snahu

Za Nás ještě velká spokojenost s paní asistentkou Maruškou

nemám žádné

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

100%

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

64,3%

35,7%
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Denisa Futó

14 odpovědí

p. ředitelka Irena Ryplová

19 odpovědí

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

100%

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

73,7%

21,1%
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Zde můžete napsat Vaše připomínky k p. učitelkám ze třídy ježečků:

8 odpovědí

Denisa je báječná, kluci ji mají moc rádi, když měla dovolenou, tak nebyl den, aby se nezeptali. A přitom na ne
umí být přísná a sjednat si pořádek.

Maximální spokojenost! :-)

děkuji za pozitivní přístup a náboj

Nemám co bych připomněla

Jsem šťastná, že Vás tři (i Klárku) má Marek tak rád.

Nemám připomínek k žádné z učitelek. Ráda bych pochválila i přístup a vstřícnost Kláry Hnízdilové k dětem.
Děkujeme Kláro.

Obě naše paní učitelky velmi pomáhají synovi překonat jeho složitější fungování ve školce. Moc si vážím
jejich trpělivosti a profesionálního přístupu. Syn se diky nim do skolky moc těší. Ve třídě Ježecku je vždycky
skvělá atmosféra!

P.ucitelka Futó, je úžasná, dětem se krásně věnuje a hodně je naučí.

Jak byste označili vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě? (můžete vybrat více

odpovědí)

49 odpovědí

Kopírovat

0 10 20 30 40

Vřelý

Vstřícný

Kamarádský

Odměřený

Nepřátelský

24 (49 %)24 (49 %)24 (49 %)

26 (53,1 %)26 (53,1 %)26 (53,1 %)

38 (77,6 %)38 (77,6 %)38 (77,6 %)

3 (6,1 %)3 (6,1 %)3 (6,1 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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Jak se staví třídní učitelky k potřebám Vás rodičů?

49 odpovědí

Máte dostatek možností komunikace se školkou a jejím vedením?

49 odpovědí

Spokojenost s jednáním a přístupem provozních zaměstnanců MŠ:

49 odpovědí

Kopírovat

Vstřícně
Laxně
Odmítavě
Nedokážu posoudit
nemáme zkušenost
Přijde mi, že se příliš nepočítá s tím, že
by rodič mohl mít nějaké požadavky,
otázky, chtěl by vědět jak se dítěti ve
školce daří, jestli má s něčím problém a
pod.

91,8%

Kopírovat

Ano
Ne
Nepotřebuji komunikovat

8,2%

85,7%

Kopírovat

nejsem spokojen
pouze částečně spokojen
převážně spokojen
velká spokojenost

16,3%

81,6%
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Máte nějaké připomínky k naší vzdělávací práci?

49 odpovědí

Pokud máte nějaké připomínky ke vzdělávání, napište je zde:

4 odpovědi

Nemám připomínek.

Znovu bohužel musím konstatovat, že po odchodu paní učitelky Moniky mi přijde, že úroveň klesla.
Pozorovala jsem zhoršení při psaní....ale nerada bych někomu křivdila, jen mi obecně přijde, že organizce
práce je slabší a třeba pak není tolik času vše podchytit.

Ocenili bychom kroužky (AJ, fletna, atp.)

Zdá se mi, že se poslední dobou málo tvoří a dětem se paní učitelky méně věnují než když tam působila paní
učitelka Monika. Třeba co odešla paní učitelka Monika nevím o tom, že by se konal nějaký bláznivý den. V
jiných školkách dělají více akcí pro děti a rodiče např. na zahradě školky kde je více prostoru.

Domníváte se, že akcí školy nad rámec výchovně-vzdělávacích činností (divadla,

výlety, škola sportu, plavání, akce pro rodiče a další) je naplánováno:

49 odpovědí

Kopírovat

ano
částečně
ne
nedokážu posoudit12,2%

81,6%

Kopírovat

příliš mnoho, stačilo by méně
dostatečně
málo, mohlo by se přidat

14,3%

85,7%
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Máte zájem o častější rodičovské schůzky:

49 odpovědí

Myslíte si, že prostředí MŠ je dostatečně podnětné pro rozvoj Vašeho dítěte?

49 odpovědí

Spokojenost s vybavením MŠ - třídy, budova školy

49 odpovědí

Kopírovat

ano
ne
Není potřeba. Vždy jsme vše vyřešili
během příchodu/odchodu dítěte do/z
MŠ.
Pouze kdyby byl nějaký problém
Pouze pokud by byl nějaký aktuální
problém
nepotřebuji dokážeme s učitelkami si
říct, co je potřeba

24,5%

67,3%

Kopírovat

ano
ne
nevím

98%

Kopírovat

zcela nespokojen
spíše nespokojen
spokojen
velmi spokojen

8,2%

63,3%

28,6%
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Spokojenost s vybavením MŠ - zahrada školy

49 odpovědí

Co konkrétně podle Vás ve třídách nebo na zahradě chybí:

6 odpovědí

ve třídě - nějaké kutilské dílničky pro kluky

Nevím, možná zkusit zeptat se dětí.

prožitkové hrací prvky- chodníček s různými povrchy na zahradě.....domečky, prolézačky..

Myslím, že koupelna by si zasloužila rekonstrukci

Nic

na zahradě by mohlo být víc okrasných květin, a zákoutí

Jaký máte názor na naší školní jídelnu. Skladba stravy a nápoje:

49 odpovědí

Kopírovat

zcela nespokojen
spíše nespokojen
spokojen
velmi spokojen

8,2%

59,2%

32,7%

Kopírovat

vyhovující
neyvhovující
nelíbí se mi, že si dítě může přidat max.
jednou, stává se to výjimečně a i kdyby
jen malinko, tak aspoň pro ten pocit, že
dostalo znovu ...98%
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Jaký máte názor na naší školní jídelnu. Množství ovoce a zelniny:

49 odpovědí

Jaký máte názor na naší školní jídelnu. Produkty zdravé výživy:

49 odpovědí

Doporučili byste naší MŠ i ostatním rodičům?

49 odpovědí

Kopírovat

vyhovující
neyvhovující
nemohu adekvátně posoudit
Nedokážu posoudit.

95,9%

Kopírovat

vyhovující
neyvhovující
nemohu adekvátně posoudit
nejsem si jistá, zda vyhovuje více dětem
Myslím, že odpolední svačinky, které
děti dostávají když jdou po obědě jdou
řešit i jiným způsobem. Proto bych
"zdravé tyčinky" střídala s normální
svačinou (např. když je pomazánka,
namazat na pečivo sebou,...)

93,9%

Kopírovat

ano
ne

98%
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Místo pro Váš vzkaz naší MŠ :-)

21 odpovědí

S třídou Myšiček jsme spokojeni.

Kez by vše zůstalo vše tak perfektní i pro příští rok a pak už přenechám skolkova mista mladším generacím
:).

Otevírací doba od 6 hodin😊

Jsme u Ježků moc spokojeni - dítě, i my rodiče. Děkujeme za Vaši ochotu, vstřícnost a péči o děti.

Moc děkujeme za přátelský kolektiv, kde se cítí děti dobře a těší se do školky. Velké díky všem
zaměstnancům MŠ.

škoda, že se nedostalo druhé dítě :(

Skvělý personál, výborný přístup, prostě skvělá školka…

Co dodat,jen tak dál:-)

Děkuji Vám, že děti spojujete k přátelství a kamarádství.

Děkujeme Všem zaměstnancům MŠ za jejich práci, jste skvělý.

Přejeme kopec skvělých nápadů, vagón neutuchající energie a nervy pevné jako lana všem paním učitelkám.
Především ať vás to stále s těmi našimi ratolestmi baví:))))

Jste super 👍

Jsem moc šťastná že všechny učitelky mají dobré srdce pro děti

Mám velkou radost

Podstatná je zpětná vazba naší dcery, která chodí do MŠ moc ráda a nikdy nebyl žádný smutný den. Paní
učitelky jsou báječně, dekujeme:-).

Děkujeme, nemáme větších výhrad :)

Máme Vás rádi a prosím berte vše, co jsem napsala pouze jako podnět jak být ještě lepší:-)Děkujeme:-)

Moc děkuji za vše paní ředitelce, paní učitelce Denče a Klarce!

Jen tak dál :-)

Ze začátku u nás vládlo ze školky veliké nadšení. Bohužel jsme později zjistili, že převážnou část pocitu ze
skvělé školky měla na svědomí paní učitelka Monika, která už ve školce není.
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dekuju vam moc krat

Děkujeme za Vaše názory.


