VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ RODIČŮ - ČERVEN 2016
Nejprve děkujeme za Váš zájem a účast ankety MŠ, která byla 45 %. Anketa byla anonymní
a pomohla nám ke zkvalitnění naší práce a celkovému pohledu na naší MŠ, který je ze
strany Vás rodičů velmi kladný.
1/ Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?

32 ANO

2/ Jste spokojeni s výchovně vzdělávacím procesem?

32 ANO

3/ Vyhovuje Vám provozní doba?

31 ANO

1 NE

4/ Je dostatečná informovanost rodičů ze strany školy?
Sledujete informace na nástěnkách a na dveřích?
Sledujete webové stránky školy?

32 ANO
32 ANO
25 ANO

7 NE

5/ Pokládáte počet akcí za dostatečný?

31 ANO

1 NE

6/ Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?

31 ANO

1 NE

7/ Jste spokojeni s vybavením MŠ a pomůckami?

32 ANO

8/ Jste spokojeni s úklidem MŠ?

31 ANO

1 NE

9/ Je Vaše dítě díky docházce více samostatné?

31 ANO

1 NE

10/ Připadá Vám atmosféra v MŠ přátelská?

32 ANO

11/ Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci s ředitelkou školy

32 kladně

PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY
1/ Chodit s dětmi ven i v odpoledních hodinách.
Odpověď: Bohužel úvazky učitelek neumožňují odpolední překrývání u dětí, ale v
dalším školním roce dochází ke zlepšení, takže se budeme snažit využít naší zahrady i v
odpoledne.
2/ Více logopedické péče.
Odpověď: V naší MŠ mají kurz logopedické prevence vystudovaný p. učitelka Fryntová a
J. Černá . I tak můžeme s dětmi pracovat pouze ve skupinkách. Individuální péče náleží
pouze logopedovi. Z naší strany každoročně využíváme pomoci SPC pro děti s vadami
sluchu a řeči z Hradce Králové k logopedickému vyšetření dětí a věříme, že tuto službu
rodiče ocení.
3/ Uvítali bychom zveřejnění jídelníčku na webu.
Odpověď: již od června 016 funguje.
4/ Hřiště za MŠ – rozbitá průlezka.
Odpověď: Bohužel oprava schodů na klouzačku opravdu trvá již dlouho, ale snažíme se

firmu, které jsme opravu svěřili urgovat.

