
  

Vážení rodiče, děkuji vám za odevzdané a vyplněné dotazníky, které mi 

pomohou  zhodnotit práci na naší mateřské škole Korálek. 

 

 Celkem se vrátilo 52 dotazníků, tedy  61%. 

Velmi si vážím vašeho hodnocení, které  ve výsledku dopadlo výborně. 

I nadále  mám v úmyslu v nastaveném programu pokračovat a vytvářet pro 
vaše děti bezpečné a podnětné prostředí. 

Děkuji  vám za  spolupráci, níže se můžete seznámit s konkrétními 
výsledky. 

Vladimíra Jurigová, ředitelka MŠ Korálek 

 

1. Jak hodnotíte s odstupem času pobyt Vašeho dítěte ve školce?   
 

Velmi prospěšný Prospěšný Průměrný Neprospěšný 

35 17   

Poznámka 
 
1x veliké zlepšení 2x osamostatnění a socializace 
 

  

 
t Velmi spokojen/a 

2. Jak hodnotíte přístup třídních učitelek k Vašemu dítěti? 
 

Velmi pěkný, milý, citlivý, 
přátelský, s pravidly a 
zájmem 

Profesionální, důsledný, 
vstřícný ale zároveň citlivý 

Přísný ale důsledný, a 
laskavý 

Chladný,autoritativní, 
neosobní 

30 22   

Poznámka 
 
1x skvělé učitelky ve Hvězdičkách, 
 

 

3. Jak byste ohodnotili přípravu dítěte pro vstup do školy?  
( u předškoláků) 

 

Výborná Dobrá Dostatečná Nedostatečná 

17 10   

Poznámka 
 

Hodnotili rodiče školáků 
 

 

 

 

 

4. Jak  hodnotíte adaptaci vašeho dítěte v MŠ? ( u mladších dětí) 
 

Velmi dobrá Dobrá  Horší Nezvyklo si 

https://www.netquest.cz/vzory-dotazniku/299339/dotaznik-pro-rodice-absolventu-skolky


35 14 3  

Poznámka 
 
 
 

 
 

5. Podařilo se Vašemu dítěti navázat v MŠ  kontakty s vrstevníky? 
 

Ano, velmi brzy Během 2 měsíců Během 4 měsíců Déle něž 5 měsíců 

34 9 7 2 
Poznámka 
 
 
 

 
 

6. Mělo Vaše dítě chuť chodit do MŠ? ( uveďte stručně důvod) 
 

Školku miluje Školku má rád a těší se do ní Dochází do školky, protože 
musí 

Nechce do školky chodit 

7 39 5 1 
Poznámka 
 
 
 

 
 

7. Účastnilo se Vaše dítě mimoškolních aktivit? 
 

Ano/ uveďte počet Ne Mám zájem o aktivity i 
v dalším roce, vyhovuje mi 
nabídka i cena 

Nemám zájem, aktivity si 
zajistím v kroužcích mimo 
školku 

39 13 23  

Poznámka 
 
1x Vítali bychom plavání. 1x drahé kroužky 2x skvělé mimoškolní aktivity 
 

 
 

8. Jak hodnotíte úroveň mimoškolních aktivit?( oznámkujte jako ve škole) 
 

Taneční kroužek  Angličtina Flétničky Keramika 

1,18 1,35 1,12 1,12 
Poznámka 
 
1x neviděli jsme taneční kroužek v akci 3x pěkné výrobky z keramiky1x drahé  aktivity oproti jiným školkám v Liberci 
 

 
 

 

 

9. Naučilo se dítě v MŠ komunikovat a porozumět? 
 

Ano, velmi se rozmluvilo ( 
mladší děti) 

Ano, komunikuje na úrovni, 
má dobrou slovní zásobu ( 

Komunikuje, ale se špatnou 
výslovností 

Nekomunikuje 



starší děti) 

17 28 7  

Poznámka 
 
 
 

 
 

10. Jak dlouhou  dobu Vaše  dítě v MŠ obvykle pobývá?( bez ohledu na zaměstnání či MD/RD) 
 

4 hodiny  7 hodin   8-9 hodin 10 hodin 

Po obědě domů 8 - 15 6,30/7 až 15,30/16 6,30-16,30 

6 12 18 16 
Vyhovovalo by mi 
prodloužení provozní doby 
MŠ( zdarma) 

ANO 
30 

NE 
2 

NEVÍM 
20 

 

11. Cítilo se Vaše dítě ve  škole bezpečně? 

Ano Bylo nejisté Bálo se dětí Bálo se dětí i učitelek 

43 9   

Poznámka 
 
 
 

 

12. Cítili jsme  my, jako rodiče, ve škole bezpečné prostředí? 
 

Ano, z atmosféry a přístupu 
učitelek zcela jistě 

Ano, ale občas jsme museli 
situaci ve třídě řešit s 
učitelkami 

Více ne, než ano. Občas 
jsme měli o dítě obavy, zda 
je v pohodě a nijak nestrádá 

Necítli jsme se v prostředí 
školky a třídy dobře, měli 
jsme o dítě obavy,jak to 
zvládá 

37 15   

Poznámka 
 
 
 

 

13. Vnímáte prostředí školy a třídy, do které Vaše dítě docházelo jako podnětné, příjemné a inspirativní?  

Zcela jistě, výborné nápady, 
aktivity s dětmi, nástěnky 
s dětskými pracemi, rozvoj 
dítěte, hodně podnětů, 
informací 

Příjemné prostředí, občas 
pěkné třídní aktivity pro 
děti,  podněty pro děti  
slušné, pěkné nástěnky 
s výtvory, informace 

Průměrné prostředí, o 
aktivitách nevím, průměrný 
rozvoj dítěte, průměrné 
informace 

Nepodnětné,chaotické, 
Děti se nudí, jen si hrají, 
málo výstupů (chudé 
nástěnky s pracemi dětí) 

37 15   

Poznámka 
Vítali bychom více fotografiií, výborná výtvarná činnost 
 
 

 
 

14. Vnímáte zájem vedení školy o to, aby  škola byla pro děti místem, kde se rozvíjí osobnost dítěte  v souladu 
s posláním školy? 



(Poslání školy - snažíme se, abychom naplňovali cíl naší  práce  v mateřské škole, kterým  je  připravit dítě na další životní 

cestu všestranně rozvinuté, tvořivé ve všech oblastech, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, odpovědné 

za své chování, se širokou slovní zásobou, které si bude vážit svého zdraví a zdravého životního prostředí.) 

Vnímáme velký zájem 
vedení  školy  a snahu 
naplňovat poslání školy 

Vnímáme přiměřený zájem 
vedení školy o naplnění 
poslání školy 

Vnímáme průměrný zájem 
vedení školy o naplnění  
poslání školy 

Vnímáme nezájem vedení 
školy o naplnění poslání 
školy 

43 7 1  

Poznámka 

1 rodič nedokáže posoudit, 1x paní ředitelka udělala ze školy perfektní místo pro děti. Byli 
jsme velice spokojeni, vybrala úžasný tým. Naše dítě je perfektně připarveno na vstup do 
školy, díky přístupu všech zaměstnanců školy. Za celé roky nebyl ani jeden problém, 
odnášíme si hodně pozitivního, moc děkujeme za vše. 
1x děkujeme za vše , paní učitelky i kuchařky  jednička s hvězdičkou, 2x vedení ke zdravému 
životnímu stylu a ekologii 
 

 


