
ANONYMNÍ DOTAZNÍK – prosím odevzdat do 24.2. 2023

K označení odpovědi použijte křížky; máte-li konkrétní připomínky k jednotlivým bodům, popište je v závěru. 

Otázky Rozhodně
ano

Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

1. Jste spokojeni s kvalitou výchovy a vzdělání ve školce?

2. Jste seznámeni se vzdělávacím programem MŠ?

3. Jste dostatečně informováni o všem, co se v MŠ odehrává či
plánuje?

4. Sledujete pravidelně informace na nástěnce?

5. Navštěvujete webové stránky MŠ?

6. Sledujete obrazovku v šatně, kde ukazujeme průběh našeho
vzdělávání?

7.  Využíváte  možnosti  vypůjčení  knih  v naší  školní  knihovně
v šatně?

8. Umí se školka prezentovat na veřejnosti?

9. Hodnotíte zážitkové dny pro předškoláky jako dobrý nápad?

10. Jste spokojeni, že výuka AJ a flétny je součástí vzdělávání
(TVP) ve školce?

11.  .  Máte  možnost  informovat  se  o  úspěších  i  o  problémech
svého dítěte ve školce?

12. Mluvíte často s dítětem o dění ve školce?

13. Čtete dětem jídelníček?

14. Pokud ano, motivujete děti kladně i k neznámému jídlu?

15. Chodí vaše dítě rádo do školky?

16. Jste spokojeni s prací učitelek?

17. Má vaše dítě dobrý vztah k učitelkám MŠ?

18. Jste spokojeni s přístupem paní ředitelky MŠ k dětem?

19. Má vaše dítě dobrý vztah k paní ředitelce MŠ?

20. Jste spokojeni s přístupem paní ředitelky MŠ k rodičům?

21. Přijdete-li  za vedením školky s požadavkem je vám kladně
vyhověno?

22. Vnímáte personální vztahy ve školce jako přátelské?

23 .Účastníte se rádi  společných akcí MŠ (besídky, vystoupení
dětí na veřejnosti…)

24. Myslíte si, že nabídka doplňkových aktivit v rámci školního
vyučování  je  dostatečná  a  obohacující?  (exkurze,



výlety,projektové dny, divadla, atd.)

25.  Je  Vaše  dítě  díky  docházce  do  MŠ  více  samostatné,
dokážete říct, v čem se zlepšilo?

26. Jste spokojeni se zasíláním týdenních námětů pro nemocné
na váš e-mail?

27. Jste celkově spokojeni s chodem MŠ?

Děkujeme za vyplnění a odevzdání dotazníku (schránka bude připravena ve vestibulu).

Zde můžete napsat vaše nápady, náměty a připomínky.


