
 

Závěrečné shrnutí dotazníkového šetření v mateřské škole 

Zaměření: evaluace předškolního vzdělávání z pohledu rodičů dětí 

Cílová skupina: rodiče dětí zapsaných k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole v Lochovicích 

Časový horizont: dotazník bylo možné vyplnit  ve formě tužka-papír nebo on-

line v termínu od 16. května do 10. června 2022. 

Zadání: Snažíme se o stálé zkvalitňování výuky i prostředí v naší mateřské 

škole, žádali jsme rodiče o poskytnutí zpětné vazby týkající se spokojenosti 

s předškolním vzděláváním.  

Celkem se do vyplňování dotazníků zapojilo 24 účastníků. Kapacita mateřské 

školky je zcela zaplněna a odpovědět tak mohli rodiče 78 dětí. Procentuálně 

jsem tedy získali  30  %  možných odpovědí. 

 

ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY  

1. Poskytuje mateřská školka mému dítěti dobrou úroveň výchovy a 

vzdělávání, aby bylo schopné vyrůst v zdravě sebevědomého jedince? 

 

 Z odpovědí jednoznačně vyplývá, že rodiče jsou spokojeni s úrovní 

poskytovaného vzdělávání, které přispívá k růstu a podpoře 

sebevědomí dětí. 

 

 

 



2. Jsem spokojen/a s kvalitou výchovy a vzdělávání ve školce? 

 Z celkových 24 odpovědí je 21 respondentů spokojeno s kvalitou 

výchovy a vzdělávání v mateřské školce. Tři dotázaní mají 

k poskytovanému vzdělávání výhrady, jeden není spokojen vůbec. 

 

3. Vnímáte, že vaše dítě v průběhu roku získává dostatek nových vědomostí 

a dovedností? 

 Během vzdělávání získávají děti dostatek nových vědomostí a 

dovedností 

4. Jsou na mé dítě kladeny vysoké požadavky? 

 Těší nás, že rodiče jsou spokojeni s mírou zátěže a kladení požadavků na 

jejich děti. Ukazuje to, že aktivní střídání činností a her vede ke 

spokojenosti dětí. 



 

5. Vyhovuje Školní řád potřebám mého dítěte? 

 

 Stanovená pravidla i povinnosti ve školním řádu mateřské školy 

vyhovují všem dotázaným. 

 

6. Poskytuje školka bezpečné prostředí pro mé dítě? 

 Jednoznačný počet kladných odpovědí ukazuje, že se děti cítí ve školce 

bezpečně 

 

7. Mám možnost informovat se o úspěších i o problémech mého dítěte ve 

školce? 

 

 



 

 

8. Vyhovuje mi osobní konzultace s učiteli více než klasické třídní 

schůzky? 

 Nastavený způsob předávání informací je vyhovující. Rodiče využívají 

především osobní konzultace s učitelkami  

 

9. Mám dobrý pocit z jednání se všemi pracovníky školky? 

 

10. Máte důvěru v učitelky, které mají Vaše dítě na starost? 

 18 dotázaných tzn. 75 % má z jednání s pracovníky školky dobrý pocit. 

Zbývajících 25% má k jednání výhrady, které zmiňuje v otevřených 

odpovědích na konci dotazníků a uvádí je jako slabé stránky školky. 

Mrzí nás, že 2 děti (rodiče) nemají k učitelkám důvěru, přestože se ve 

školce cítí bezpečně. 

 

 



11. Umí se školka prezentovat na veřejnosti? 

 Prezentace akcí a aktivit dětí v předškolní vzdělávání je dostačující. 

 

12. Myslíte si, že nabídka doplňkových aktivit v rámci školního vyučování je 

dostatečná a obohacující? 

 

13. Myslíte si, že nabídka doplňkových aktivit je finančně náročná? 

 

 Nabídka doplňkových aktivit v mateřské školce je omezena platnou 

legislativou a je umožněna dětem až po ukončení doby pobytu dětí ve 

školce. Není tak z provozních a prostorových důvodu možné zajistit širší 

nabídku. S dosavadními kroužky jsou rodiče spokojeni a dokonce ochotni 

za ně zaplatit i více financí. 

 

 



 

14. Hodnotíte  prostředí školky, jejího vstupu, okolí  a prostoru za 

dostatečně zabezpečené? 

 Prostředí školky, jejího vstupu, okolí a prostoru je dostatečně 

zabezpečené. Část rodičů není zcela spokojena a má výhrady. 

 

15. Jaké  jsou silné stránky naší mateřské školky.....pochvalte ji. 

   

1 anonymous Prostredi. 

2 anonymous 
Paní učitelky jsou milé,hodné,úžasné besídky pripravuji s dětmi,různé akce 

čarodějnice,dětské dny apod 

3 anonymous Mile paní učitelky, 

4 anonymous Většina učitelek je skvělá a je vidět, že svojí prací žijí. 

5 anonymous Některé velmi schopné kreativní a profesionální paní učitelky 

6 anonymous 

V broučkách velká spokojenost, paní učitelka Komzáková a za nás paní učitelka 

Procházková byly velmi empatické, dcera se do školky těšila a ráda v ní spinkala. 

Komunikace velmi dobře fungovala. Určitě také musím pochválit častá divadla pro 

dětičky a letošní besídku v zahradě a stejně tak čarodějnice. 

7 anonymous Vstřícný přístup personálu a hodně tvoření s dětmi 

8 anonymous Má velmi příjemné a k dětem vlídné ucitelky a to je to nejdůležitější 

9 anonymous Učitelský sbor, krásná zahrada 

10 anonymous Vybavení školky 

11 anonymous 
přístup učitelek k nejmenším dětem, rodinné prostředí, možnost pohybu v přírodě - 

zahrada, louka, park 



   

12 anonymous Rodinná atmosféra 

13 anonymous hezké prostředí, krásná zahrada, každodenní činnosti a vzdělávání se dítěti moc líbí 

14 anonymous Super přístup k dětem. 

15 anonymous Paní učitelky jsou moc hodné deti chodi rady do školky. 

16 anonymous Rodinné podporující prostředí. Individuální přístup. 

17 anonymous Bohužel nevim 

18 anonymous Jsem spokojená s chodem mateřské školky 

19 anonymous Školní aktivity jsou supr. 👍 

 

Mezi silné stránky stanovují dotázaní především: 

 Prostředí školky, krásná zahrada 

 Pedagogické vedení – kreativní a profesionální paní učitelek 

 Aktivity pro děti 

 Vybavenost školky, hezké prostředí 

 Rodinná atmosféra 

 

16. Jaké vidíte slabé stránky naší mateřské školky.... 

   

1 anonymous Kvalita pedagogu. 

2 anonymous Napouštějí rodiče do šaten 

3 anonymous Okolí zahrady, chodníky okolo školky. 

4 anonymous 
Chybí mimoškolní aktivity a je příliš velký tlak děti vyzvednout brzy. I otevírací doba by 

mohla být delší. 

5 anonymous 
Počet míst....řešit každý rok, zda dítě vezmou a zda následně popojde do další 

skupiny, nebo zůstane dva roky např. v Broučkách 

6 anonymous 

Jedním slovem třída Slůňat. Komunikace naprosto tragická. Dcera se do školky netěší, 

nechce v ní spinkat, je uzavřeňějši, nevěří si, s učitelky moc nekomunikuje, prý se bojí 

neco říct. Dále jako rodič nechápu proč nemohou mít děti na zahradě posekáno, hrají 

si dopoledne v holínkách, protože je tráva dlouho mokrá. 



   

7 anonymous Zadne 

8 anonymous 
Nezaznamenala jsem zadne kroužky pro deti, na které by mohly chodit (tanecky, 

sportovky apod.) 

9 anonymous 
na první pohled viditelná nečinnost, nepodpora ze strany obecního úřadu - údržba 

zeleně, oprava plotu,... 

10 anonymous Svaciny-nuceni do pomazanek 

11 anonymous nucení spát po obědě, rozdělování dětí dle pohlaví, málo kroužků v rámci MŠ 

12 anonymous Nic 

13 anonymous Jediny co mi vadí že se nepouštejí rodiče do šaten . 

14 anonymous 
Že Sluňátka musí mít odpolední spinkaní a musí do postýlek. Není zde volba 

např.klidové aktivity. 

15 anonymous Málo aktivit ,výlety s dětmi mimo školku/většinou jsou na neposekane zahradě 

16 anonymous Není dostatek času pro ty děti co, potřebujou trošku víc vysvětlit. 

 

Mezi slabé stránky školky je poukazováno na: 

 Zamezení vstupu rodičů do šaten (nastavení tohoto opatření bylo 

z důvodu prevence šíření COVID – 19). Školka nemá elektronické 

zabezpečení prostor, a proto se osvědčil zavedený způsob odemykání 

dveří po zazvonění. 

 Počet volných míst pro přijímání do mateřské školky – je omezeno 

kapacitou pro předškolní vzdělávání, stanoveno spádovostí školského 

obvodu a omezeno platnou legislativou  

 Zahrada a její údržba – sekání trávy – zahrada školky byla vybavena 

novými herními prvky. Péče o trávník je svěřena pracovníkovi se kterým 

má příspěvková organizace uzavřený pracovně právní vztah. Intervaly 

sekání jsou vždy s ohledem na výšku trávníku a počasí. 

 Svačiny – děti mají kdykoli možnost rozhodnut se, zda budou svačinu jíst 

nebo ne 

 

 

 



 

17. Jaké informace vám chybí? 

ID Jméno Počet odpovědí 

1 anonymous Žádné jsme informovaný plně 

2 anonymous Většinou jsem potřebné informace sehnala 

3 anonymous 
Pokud napíšete do školky email nebo omluvnou sms, je to bez odpovědi. Osobní 

kontakt je obdobný, většinou není prostor pro osobitější přístup. 

4 anonymous 

Byla bych rada, kdyby se jakýkoli program, který je pro deti připraven, posílal předem 

mailem. Obzvlášťe je-li nutný nějaký kostým apod. Pokud bylo dítě nemocné, přečtu si 

informace až na dveřích skolky a to je někdy pozdě. 

5 anonymous Vice informaci pres email-nedavat informace pouze na dvere 

6 anonymous Zadne 

7 anonymous Žádné 

8 anonymous Vstřícnost rodič a učitel. 

 

 Školka dává přednost osobnímu jednání i konzultacím. Většina sdělení a 

informací je zprostředkovávána dle nastavených zvyklostí (dveře, okna 

apod.) Zmíněné uváděné podněty (zasílání emailů a odpovědí na sms) 

budou akceptovány v příštím školním roce. 

 Individuální podpora žáků je ošetřena a nastavena personálním 

podpůrným opatřením a to asistentkou pedagoga ve třídě. Ta pracuje se 

všemi dětmi, které mají pomalejší pracovní tempo a individuální 

potřeby. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Radka Hlaváčová, ředitelka školy 

                   Alena Kasalová, vedoucí mateřské školky 

 

  


