
 Mateřská škola Duha Oslavany, 

 okres Brno – venkov,  

příspěvková organizace 

 
 

Uveďte svůj názor vzhledem k níže uvedeným kritériím prostřednictvím bodů 0-5 

5 bodů vyjadřuje Vaši úplnou spokojenost. 

0 bodů vyjadřuje Vaši celkovou nespokojenost. 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 

Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem         

27 dotazníků. Návratnost byla 18 dotazníků, to je cca 67 %. Výsledky dotazníků jsou pro naše 

zařízení velice důležité jako zpětná vazba a také pro evaluaci, ze které budeme vycházet při 

tvorbě nového školního vzdělávacího programu.  

Kritéria Celkový 

počet bodů 
Výsledky v % 

Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky 90 100 

Třída a herna je útulná a vhodně vybavena 89 98,9 

Školní zahrada je vybavena 90 100 

Dětem je podávána vhodná a pestrá strava 85 94,4 

Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičů 89 98,9 

Jsem seznámen (a) se všemi aktivitami MŠ 89 98,9 

MŠ nabízí dostatek akcí, které děti zaujmou 87 96,7 

Režim školy je pružný vzhledem k mým potřebám 89 98,9 

 Paní učitelky se chovají k mému dítěti přátelsky, vlídně, obětavě 89 98,9 

Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně 90 100 

Práci vedení školy hodnotím 90 100 

Když si nevím rady, mateřská škola mi poradí (např. odklad povinné 

školní docházky, adaptační problémy, zařazení do logopedické třídy, 

návštěva SPC, PPP, pediatra…apod.) 

90 100 

Mateřská škola se věnuje přípravě dětí na základní školu 90 100 

Logopedickou péči dětí v MŠ hodnotím (vyplnili pouze rodiče dětí z 

log.třídy) 

- - 

Celkové hodnocení 1157 98,9% 

 

 

 

 



Připomínky a pochvaly rodičů: 
 

Připomínky: 

 

1. V budově školy chybí pro děti ložnice. 

 

Odpověď: Projekt pro výstavbu ložnice je zpracovaný, záleží tedy na zřizovateli školy, 

kdy se uskuteční. 

 

 

Pochvaly:  

 

• Paní učitelky a teta jsou super. Jsme moc spokojeni a všechny moc chválíme. 

 

• Moc se mi líbí, že děti tráví hodně času venku. 

 

• Chceme prostřednictvím dotazníku velice poděkovat, velice si vážíme trpělivosti a 

laskavosti. Paní učitelky si vždy dokáží zachovat chladnou hlavu a řeší vše s úsměvem. 

Pokaždé jsou všechny velice ochotné pomoci a poradit. Velice si vážíme práce, kterou 

věnují také focení a natáčení našich dětí do naší soukromé skupinky na FB. Jsem šťastná, 

když vidím naši dceru s kamarády při aktivitách ve školce. Děkuji! 

 

• Paní učitelky i teta Marcela jsou skvělé, ochotné a vstřícné, hlavně empatické. Děkujeme, 

že Vás máme. 

 

Moc děkujeme všem, kteří vyplnili a odevzdali dotazníky. Budeme z nich vycházet při 

plánování naší další práce a usilovat o stále lepší spolupráci se všemi rodiči.  

 

Kolektiv MŠ Havířská 

 

 


