Vyhodnocení anonymního dotazníku pro rodiče dětí docházejících do MŠ U Sluncové
Vážení rodiče,
velice děkujeme Vám všem, kteří jste pro nás vyplnili a odevzdali dotazník. Vážíme si Vaší spolupráce,
zpětné vazby, chvály a jsme rády, že vnímáte a oceňujete naší práci a nasazení. Zároveň Vám děkujeme za
podněty k zlepšení. Všechny dotazníky jsme si přečetly, vyhodnotily a poradily se o tom, jak by bylo možné
vyhovět Vašim návrhům na zlepšení.
Níže naleznete odpovědi na otázky a naše návrhy, jak zlepšit případné nedostatky.
Bylo rozdáno 100 dotazníků, z toho se jich 55 vrátilo
1. Splňuje vybavenost MŠ Vaše požadavky?
2.

Splňuje zahrada MŠ Vaše požadavky?

55 x ANO
51 x ANO

1 x více houpaček na školní zahradě – Tento problém dlouhodobě řešíme. Bohužel momentálně není na
zahradě vhodný prostor pro jejich umístění. Dopadový prostor pod houpačkami musí být dosti velký, na
srovnání svahu však v současné době nemáme finance.
3 x si rodiče stěžovali na zápach a občasné vytékání kanálu na školní zahradě – Tuto situaci stále řešíme.
3. Jaké činnosti má Vaše dítě v MŠ nejraději?
Výtvarné činnosti, pohybová činnosti,
keramiku, pobyt na zahradě, sportovní hry, volnou hru s kamarády, recitování básní, zpěv, výlety
4. Cítíte potřebu změny v MŠ?
50 x NE
5 x změna jídelníčku – budeme pracovat na obohacení jídelníčku
5. Jste dostatečně informováni od svých třídních učitelek o všem, co se v MŠ odehrává či co se plánuje?
54 x ANO
1 x NE – Akce dávat na nástěnku dříve – Od příštího roku budeme dávat akce na nástěnku s větším
předstihem

6. Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek ve třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě?
53 x ANO
1x Více fotodokumentace – Bohužel není možné tomuto požadavku vyhovět, paní učitelka je na třídě
s dětmi 99% času sama a focení se věnuje pouze ve volném okamžiku během činnosti, musí se ale
hlavně věnovat dětem a činnosti, kterou s nimi provádí.
1x Méně tvorby s šablonou, více prostoru pro volnou malbu – na třídách podle šablon pracujeme
minimálně, snažíme se vést děti k samostatnosti. Děti mají možnost si během ranních i odpoledních
volných her kreslit, malovat i modelovat podle vlastní fantazie, pouze musí o výtvarný materiál požádat
7. Myslíte si, že přístup učitelek k dětem je partnerský, s porozuměním a vcítěním se do situace dítěte?
54 x ANO (obdivuhodný, mateřský, nad očekávání)
1x Asi jak kdy a u koho

8. Informuje Vás MŠ v případě potřeby o odborných pracovištích, které nám mohou poskytnout podporu
při vzdělávacích, nebo výchovných obtížích dostatečně? (dětský psycholog, logoped)
52 x ANO
3 x Zatím nepotřebujeme
9. Jste spokojeni s kvalitou zájmových aktivit?
46 x spokojenost
6 x kroužky nevyužívají
2 x mají zájem a Anglický jazyk
1x je zájem o taneční kroužek, ten je však zahrnut do pohybových aktivit
10. Jste spokojeni s nabídkou školních výletů?
51 x ANO
4 x Více výletů pro střední děti, nedělit děti podle věku, ale podle možností dětí – Od září 2018 jsme
nově zařadily několik výletů a divadel určených právě pro střední děti. Chápeme, že nechcete, aby bylo
vaše dítě o program ochuzené, ale věřte, že plánujeme výlety dětem na míru, tak aby je nejen zaujaly,
bavily, ale aby pro ně byly také bezpečné a celkově odpovídaly svou náročností věku. Přeprava rušnými
ulicemi Prahy v tak velké skupině dětí s doprovodem 3 paní učitelek bývá pro malé děti náročná, navíc
většina divadel a exkurzí je určena pro starší diváky a malé děti vůbec nezaujme, nebo je brzo začne
nudit. V MŠ probíhá pro mladší děti v době výletů bohatý program odpovídající jejich věku. Mimo to
také objednáváme divadla a další soubory k nám a na konci roku pořádáme celoškolkový výlet. Na místo
se dopravujeme objednaným autobusem, tak předejdeme možným komplikacím v rušném provozu.
Jedeme pak na takové místo, aby bylo zajímavé pro všechny věkové skupiny a svou náročností
vyhovovalo i našim nejmenším. Hlavním cílem našich akcí je děti nějak obohatit a pobavit, nechceme je
tlačit přes jejich přirozenost a zbytečně je tak stresovat.
11. Cítíte se dostatečně seznámeni se Školním vzdělávacím programem školky? (Program je veřejně
přístupný u vchodu MŠ)
54 x ANO
1 x Jiná forma (Nestíhá číst)
12. Mají děti podle Vašeho mínění v MŠ dostatek příležitosti k pohybu?
51 x ANO
1 x Více cvičení na třídě – Na třídách každý den alespoň na chvilku cvičíme a alespoň jednou do týdne
děláme větší „tělocvik“ v souladu s rámcově vzdělávacím projektem. Velkou výhodou je také členitá
zahrada a nerovný terén, ve kterém se musí děti pohybovat a rozvíjí tak své pohybové schopnosti
2 x řízené aktivity venku – I toto děláme, venku s dětmi cvičíme, hrajeme hry i nacvičujeme písně. Naší
prioritou je však nechat si děti také spontánně hrát v souladu s rámcově vzdělávacím projektem. Snažíme
se tedy o rovnováhu mezi řízenými činnostmi a volnou hrou.
1 x Chodit ven za každého počasí – Chodíme ven i za mírného deště, pokud však intenzivně prší, není
možně s dětmi jít ven. I přes naše požadavky nemají všechny děti nepromokavé oblečení, nebo
pláštěnku, vystavovaly bychom je tedy vědomě riziku nachlazení.
13. Jste spokojeni se složením jídelníčku?
49 x ANO
6 x NE – Na svačiny méně pečiva, více jogurtů, ovoce a zeleninu dávat hned k pečivu, aby se nestalo, že
si je některé děti nedají. Udělat jídelníček bohatší, aby se jídla tak často neopakovala. – Od září se
budeme snažit obohatit jídelníček o nová jídla. Zeleninu a ovoce dostávají děti v dostatečném množství
ráno i odpoledne.

14. Máte zájem o častější rodičovské schůzky?
3 x ANO a to 2 x ročně
1x ANO na třídě

51 x NE

15. Máte zájem o setkání s odborníky? A pokud ano, s jakými?
54 x NE
1x ANO se psychologem – Na internetových stránkách máme na psychologa kontakt
16. Chcete nám ještě něco zajímavého nebo důležitého sdělit?
Nejlepší, krásné akce, úžasné, nadstandardní péče, skvělá MŠ, krásný přístup
1x Méně děti organizovat – snažíme se o rovnováhu mezi řízenými a volnými činnostmi
1x Nespokojeni s MŠ, nesplňuje požadavky - Je nám velice líto, že jsme nedokázaly vyhovět vašim
požadavkům. Snažíme se práci dělat tak, abychom děti nejen vzdělávaly a vychovávaly, ale abychom
pro ně hlavně vytvořily přirozené, bezpečné a příjemné prostředí, kam chodí rády. V případě
nespokojenosti je možné domluvit si schůzku a zkusit najít řešení vašich problémů.
17. Proč jste zapsali Vaše dítě do MŠ U Sluncové?
Na doporučení
Nejlepší, úžasná, už při dnu otevřených dveří jsme věděli, že jinam nechceme
18. Připomínky pro další práci s dětmi:
-

