
 Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 

Dotazníky pro rodiče vypracované ve školním roce 
2021/2022 - VYHODNOCENÍ 

 
Vážení rodiče, 
děkujeme za spolupráci. Celkem se navrátilo 37 vyplněných dotazníků. V jednom dotazníku 
byly uvedeny odpovědi za dvě děti (sourozenci ze tříd Berušky a Sluníčka) – celkem bylo 
tedy započítáno 38 odpovědí. Dotazníky budou využity při aktualizaci koncepce mateřské 
školy, aktualizaci ŠVP (část podmínky vzdělávání) a jako zpětná vazba týkající se práce 
s dětmi. Nejednalo se o hodnocení pouze jednoho školního roku, ale období od posledního 
dotazníkového šetření (školní rok 2019/2020) do jara 2022. Celé toto období bylo ovlivněno 
nařízenými protiepidemiologickými opatřeními. 
 
Počty odpovědí z jednotlivých tříd: 

Berušky   11 
Koťátka   16 
Sluníčka   11 

 
Výsledky Vašich odpovědí u uzavřených otázek jsou uvedeny v tabulce. 
U otevřených otázek najdete komentář, vycházející z Vašich odpovědí.                                                  
Pro vysvětlení některých odpovědi je vložen komentář ředitelky mateřské školy. 
 

 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Máte dostatek 
informací o dění 
v MŠ? 

35 1 2 

 

 

 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Navštěvujete webové 
stránky MŠ? 

38 0 0 
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Na webových stránkách MŠ sledujete:

aktuality plánované akce fotodokumentace jídelníček
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 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Jste spokojeni 
s přístupem a 
jednáním 
zaměstnanců MŠ 
k Vašemu dítěti? 
 

37 0 1 

 
           Komentář ředitelky MŠ: je to pro nás příjemná zpětná vazba. 
 
 

 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Dostáváte 
dostatečnou 
zpětnou vazbu o 
pokrocích, chování 
a rozvoji Vašeho 
dítěte? 

 

31 6 1 

 
Poznámka: objevila se jedna upřesňující odpověď, že Vám chybí kontakt 
s učitelkami.  
 
Komentář ředitelky MŠ: od 1. 9. 2022 se budou děti ráno dříve scházet ve svých 
kmenových třídách a odpoledne se budou někteří později ve třídě Koťátek slučovat 
(Berušky). Pokud bude rodič žádat podání podrobnějších informací o dítěti, 
doporučuji domluvení si mimořádné schůzky s učitelkami ve třídě. 
 

 

 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Domníváte se, že 
se Vaše dítě cítí 
dobře v třídním 
kolektivu? 

 

37 0 1 

 
 
Jaké činnosti v MŠ má Vaše dítě nejraději? 

Uvádíte: zpívání; tancování; malování a kreslení; pracovní listy; volné hry; vyrábění; 
sportovní akce; rozmanitost hraček; stavebnice; zahrada; dílna – práce s reálným 
nářadím; pobyt venku; vycházky; cvičení; akce a výlety; společné aktivity; vzdělávání; 
hry s kamarády; oslavy narozenin; karneval; kostkoviště; doplňkové aktivity – Kutílek, 
angličtina, jóga, Hláskář. 
 

 
Jaké činnosti v MŠ jsou pro Vaše dítě nepříjemné, problematické? 

Uvádíte: slučování dětí do jiných tříd; odpolední spánek – odpočinek; řízené činnosti; 
stolování; pracovní listy; pohybové aktivity; vycházky; soutěživé činnosti; vyrábění; 
„když ho zlobí jiné dítě a neví si rady“; pomazánky.  
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           Komentář řaditelky MŠ:  
           Slučování dětí je nutné v případě absence učitelek (nemoc, ošetřování člena rodiny,  
           vzdělávání, karantény, čerpání dovolené apod.).  
           Zástupy je nutné zajistit kvalifikovanými pedagogy, kterých je pro tyto účely  
           nedostatek. Občas využíváme učitelky, které odešly do starobního důchodu, ale jsme  
           závislé na jejich možnostech a ochotě.   
           Odpolední odpočinek – děti nejsou nuceny ke spánku, ale dle požadavků české  
           školní inspekce je nutný odpočinek i u nejstarších dětí alespoň 30 minut. V každé   
           třídě mají děti s nízkou potřebou spánku možnost nabídky klidových činností, které  
           musí být stejně jako spící děti pod stálým dohledem učitelky a nesmí rušit ostatní  
           děti s potřebou spánku. 
           Řízené činnosti – ve všech třídách jsou od rána připravovány činnosti, které dítě        
           cíleně rozvíjejí. Jejich nabídka je pestrá a děti si mohou zvolit co je zajímá. Děti  
           nejsou do těchto aktivit nuceny, jsou jim pouze nabízeny. Frontální činnosti                                     
           (společné) jsou realizovány pouze některé dny v týdnu a jejich délka je přiměřena  
           věku dětí dané třídy.  
           Stolování, pracovní listy, pohybové aktivity, vycházky, vyrábění - i do těchto  
           činností je dobré děti zapojovat, ale je vhodné dítěti význam a potřebu těchto  
           činností vysvětlit (i v rodině).                   
           Pomazánky – většinou chceme, aby dítě pomazánku jen ochutnalo, ale nikomu    
           není nucena. Pokud dítě některou pomazánku nejí, sdělte tuto skutečnost  
           učitelkám ve třídě. Často se setkáváme, že děti nejedí žádné pomazánky, protože  
           je v rodině nepřipravují. Z tohoto důvodu se snažíme, aby dítě pomazánku pouze  
           ochutnalo a zjistilo jak chutná. Stravovací návyky dětí jsou rozmanité, ale vzhledem  
           k délce denního pobytu dítěte v mateřské škole je zapotřebí, aby se dítě najedlo a  
           nemělo hlad.   
          „Když ho zlobí jiné dítě a neví si rady“ – u nejmladších děti (Berušek) nežádoucí 
           chování dětí usměrňují a vysvětlují učitelky. S přibývajícím věkem jsou děti vedeny  
           k tomu, aby uměly odmítnout nežádoucí chování kamaráda a pokud „si neví rady“,  
           aby požádaly o pomoc učitelku. Nejstarší děti, které se připravují na přechod do ZŠ     
           vedeme k tomu, aby se nejprve snažily vyřešit konflikt s dítětem samy nebo ve  
           spolupráci s kamarády, ale pokud na problém nestačí, mohou požádat o pomoc  
           učitelku.  
              
 

 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Působí na Vás 
budova školy 
esteticky, příjemně, 
uklizeně? 

 

38 0 0 

 
Poznámka: objevila se připomínka k nevzhlednému prostředí zahrady sousedního 
domu – víme o tom, ale bohužel zlepšení není v kompetenci MŠ.    
 

 

 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Vnímáte zajištění 
bezpečnosti dětí 
v MŠ a jejím okolí 
jako dostatečné? 
 

38 0 0 
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          Komentář ředitelky MŠ: od května je vytvořeno oplocení zajišťující oddělení přístupu         
          do budovy odlehčovací služby, od 1. 9. 2022 bylo realizováno nové oplocení areálu             
          MŠ z ulice Mullerova a přilehlých zahrad, dokončuje se zajištění zadního vstupu  
          do budovy odlehčovací služby. Bezpečnost nelze nikdy podceňovat. Uvítáme, pokud  
          si i Vy rodiče budete všímat, kdo do budovy či areálu mateřské školy vchází, zda  
          důsledně uzavíráte vstupní branky nebo dveře budovy. 
 
 

 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Jste spokojeni 
s kvalitou školního 
stravování a 
skladbou 
jídelníčku? 
 

33 4 1 

 
Poznámka: uvědomujeme si, že odpovědět na tuto otázku je pro rodiče 
komplikovanější, když stravu konzumují v MŠ děti. Objevila se jedna odpověď, že 
pokud jídlo odnášíte v jídlonosiči (nemoc dítěte), tak se Vám jeví jako bez chuti, 
překořeněné. Uvítali byste kysané mléčné výrobky místo mléka, rovněž více 
neslazených nápojů. 
 
Komentář ředitelky MŠ: paní kuchařka byla na používání koření upozorněna, 
budeme se snažit zvýšit úroveň některých pokrmů. Neslazené nápoje jsou nabízeny 
v dostatečné míře.  
 

 

 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Využívali jste 
nabídku 
distančního 
vzdělávání na 
webových 
stránkách?  

 

17 19 2 

 
            Komentář ředitelky MŠ: Všichni si přejeme předcházet formě distančního  
            vzdělávání, která je i pro nás velice náročná. Přesto se hodně děti s rodiči do této   
            formy vzdělávání zapojovalo a své práce donesly k nahlédnutí učitelkám i ostatním  
            dětem. Pochvalu si zasloužila většina děti společně s rodiči. 
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 ANO NE NEVYPLNĚNO 

Nabízí MŠ dostatek 
akcí a aktivit pro 
děti i rodiče s 
dětmi? 

 

31 5 2 

 
Poznámka: objevila se připomínka ohledně zařazování „strašidelných témat v MŠ“  
(čerti, Halloween, čarodějnice). Obava z možných rizik pro vývoj dítěte.  
 
Komentář ředitelky MŠ: Aktivity pro děti a rodiče byly během posledních let  
přerušeny z důvodu epidemiologických opatření. Z těchto důvodů byla omezena                     
i spolupráci s některými organizacemi a školami. Všichni si přejeme, aby se situace 
s Covid-19 zlepšila a nezasahovala do běžného režimu zařízení. Ve školním roce 
2022/2023 bude rodičům opět umožněno účastnit se společně s dětmi doplňkové 
aktivity Kutílek.   
Připomínka ohledně zařazování “strašidelných” témat v MŠ byla pouze jedna a byla 
by škoda ochudit ostatní děti o zážitky z Halloweenu, čarodějnic a návštěvy Mikuláše 
s andělem a čerty. Žádný z těchto programů děti neděsí. Děti jsou                                                   
s těmito tradicemi seznamovány přijatelným způsobem k jejich věkovým 
zvláštnostem.   
 

 

Jaké typy společných akcí preferujete? 

 

besídky – setkání s vystoupením dětí 

 

22 

společné tvořivé dílny rodičů s dětmi 

 

16 

sportovní a tvořivé hry na zahradě MŠ 21 

14

12

7

6

4

Využití nabídky distančního vzdělávání na webových 
stránkách

náměty pro tvoření s dětmi omalovánky a pracovní listy pohádky, básničky a písničky

hry a cvičení pokusy
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hry na plotě MŠ – kvízy, pexeso apod. 

 

17 

stopovaná v okolí MŠ určená pro rodiče s dětmi 

 

19 

účast na výzdobě MŠ – sezónní výstavy ve vestibulu  

 

15 

jiné… 
 

Uvádíte: víkendový pobyt 
v MŠ; Masopust; pálení ohně 
na zahradě MŠ. 
 

 

          Komentář ředitelky MŠ: těšíme se na společné akce včetně masopustu, opékání                   
          u ohně apod. Víkendový pobyt neplánujeme, mateřská škola pouze doplňuje  
          výchovu rodinnou a víkendy by se rodině určitě věnovat měly.      
 
 
Co shledáváte jako silnou stránku MŠ? 

Uvádíte: kvalitní a příjemný personál; skvělý přístup k dětem; pomoc nad rámec 
povinností; individuální přístup; rodinný přístup k dětem i rodičům; známé prostředí; 
vstřícný personál; množství aktivit pro děti; zájmová všestrannost; vzdělávací 
programy; úžasná paní ředitelka – vedení školky; skvělé paní učitelky; venkovní 
hřiště; vybavení; péče o děti; rozmanitý kreativní program; začlenění dítěte do 
společnosti; rodinná školka; akce pro děti; dostatek personálu; častý pobyt venku – 
téměř za každého počasí; práce s přírodninami a v centrech aktivit – kde si mohou 
děti vše osahat a zažít; minimum práce s technologiemi; vycházky a pobyt 
v přírodě; nedaleké dopravní hřiště. 
 
Komentář ředitelky MŠ: těší nás, že vnímáte naši snahu o kvalitní předškolní 
vzdělávání pro Vaše děti a vše, co s tímto posláním souvisí.   

 
 
Co považujete za slabou stránku MŠ? 

Uvádíte: poloha budovy v blízkosti hlavní silnice; odměny ve formě sladkostí; 
nepřehledné a přehlcené letáčky a informace; občas akce na webu se zpožděním; 
parkování a vyjíždění autem z ulice; strava.cz – nereflektuje aktuální stav Kč za 
odebranou stravu; zápach z komína ze sousedního domu; kroužky i placené 
(hudební, výtvarné, taneční, angličtina pro menší děti); nečištění zubů po obědě. 
 
Komentář ředitelky MŠ: nezměníme polohu budovy v blízkosti silnice a parkování.  
Sladkosti určitě dětem nenutíme, pokud je děti dostanou od kamarádů                              
k narozeninám, tak většinou ukládáme do šatny. Přiznávám, že sladkost děti někdy  
obdrží ve formě odměny.  
Akce na webu se zpožděním – vždy jsou akce vyvěšeny na nástěnkách 
jednotlivých tříd. Nestává se, aby rodiče nebyli včas informováni o nějaké 
plánované akci včas. Vkládání plánovaných akcí a fotografií na webové stránky 
školy není povinné, vkládáme dle časových možností. 
Strava.cz nereflektuje aktuální stav výše finančních prostředků – bylo konzultováno 
s vedoucí školní jídelny. Prodleva je způsobena následkem přeúčtovávání 
zaslaných finančních prostředků na stravu a úplatu z účtu mateřské školy. 
Zápach z komína ze sousedního domu - situace byla v minulosti řešena                               
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s Odborem životního prostředí v Náchodě, kdy po osobní návštěvě stavení neshledal 
zaměstnanec žádné závady. Po určitém čase byla přivolána na místo Městská policie 
Náchod, která uvedla, že zápach kouře nejeví známky pálení nevhodného 
(škodlivého) materiálu a tmavé zbarvení kouře se do hodiny rozplynulo.    
S majitelem domu jsem opakovaně osobně jednala a vždy bylo domluveno zatápění 
až po ukončení provozu mateřské školy. Krátce je vždy dohoda dodržována, ale opět 
dojde k porušení.   
Placené kroužky hudební, výtvarné, taneční, angličtina pro nejmenší – všechny tyto 
činnosti jsou s dětmi vykonávány průběžně během celého školního roku. Placené 
kroužky nesmí MŠ nabízet z důvodu diskriminace dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Naše mateřská škola nabízí nadstandartní množství doplňkových aktivit a 
programů, které jsou zajišťovány kvalifikovanými pedagogy a jsou pro všechny děti 
zdarma. U nejmladších děti je důležité rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet řečové 
schopnosti, jazykové a komunikativní dovednosti a správnou výslovnost především 
jazyka mateřského (velké množství dětí má chudou slovní zásobu a výrazné 
logopedické vady).  
Pokud máte zájem o placené kroužky, musíte využít nabídky SVČ Déčko, ZUŠ,  
apod.  
Maminky a tatínkové, věřím, že pro své dítě chcete všichni to nejlepší, ale vybírejte 
pro děti kroužky střídmě. “Běhání” z jednoho kroužku do druhého s časovým stresem 
dítěti v tomto věku určitě nesvědčí. Dítě si rádo také “jen hraje”, má rádo klid, pohodu, 
objetí a pozornost blízkých.    
Čištění zubů po obědě bylo ukončeno s šířením nákazy Covid-19. Nejsme schopni 
zajistit dodržení hygieny při poledním čištění zubů, aby si děti kartáčky nepletly, 
nedotýkaly se jimi druhých kartáčků u dětí, “nechutnaly” zubní pasty kamarádů, apod. 
Ve všech mateřských školách v Náchodě bylo čištění zubů z hygienických důvodů 
ukončeno. 

 
Je něco, co byste mohli mateřské škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory? 

Uvádíte: nejčastěji nabízíte pomoc při úpravě školní zahrady; sponzorské dary ve 
formě papírů, pastelek, hraček; spolupráci při pořádání akcí školy; objevily se i dvě 
nabídky exkurzí a besed (ZŠ TGM; PČR). 
 
Komentář ředitelky MŠ: protože byly dotazníky anonymní nemáme možnost zjistit, 
kdo jmenovanou pomoc nabízel. 
Uvítáme všechny sponzorské dary ve formě papírů, pastelek, hraček apod. Dle svých 
možností můžete předat učitelkám ve třídách (podělíme se). 
Nabídky exkurzí a besed vítáme, některou jsme již využili (Policie ČR), rádi se 
domluvíme. 
Spolupráci při akcích školy vítáme. Učitelky rodiče dle potřeb zapojí. Opět nevíme o 
které rodiče se jedná, ale můžete učitelky oslovit, určitě pomoc při akcích rády využijí. 
 
 
 
 
Děkujeme, Jana Chmelíková, ředitelka mateřské školy 

            
 
 
 


