Mateřská škola, Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče – školní rok 2018/2019
Vážení rodiče,
prosíme Vás o vyplnění dotazníku pro zkvalitnění naší mateřské školy. Dotazník je anonymní.
Děkujeme, kolektiv MŠ

1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?
a) velmi rádo
b) rádo
c) nerado
d) nevím
2. Co nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce:
a)
b)
c)
d)

nejzajímavější _______________________________________________________
nejoblíbenější _______________________________________________________
nepříjemné _________________________________________________________
problematické _______________________________________________________

3. Hovoříte s Vaším dítětem o dění v MŠ?
a) každý den
b) občas
c) vůbec
4. Cítíte se dostatečně informováni o všem, co se v MŠ odehrává či co se plánuje?
a) podrobně
b) dostatečně
c) nedostatečně, proto bych rád(a)________________________________________
5. Chtěli byste dostávat informační emaily ze tříd od pedagogů? (informační systém
edookit bude z technických důvodů zrušen)
a) ano
b) ne
6. Jste spokojeni se zabezpečením školky přes den? (myšleno branka a vstupové
dveře)
a) nadmíru
b) ano
c) ne, protože________________________________________________________
7. Jste spokojeni s parkováním u mateřské školy?
a) ano, místa je dost
b) jak kdy
c) ne, místa je málo
d) nedotýká se mne to
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8. Vyhledáváte informace na nástěnkách v MŠ?
a) pravidelně
b) občas
c) nesleduji
9. Vyhledáváte informace na webových stránkách MŠ?
a) pravidelně
b) občas
c) nesleduji
10. Co na webových stránkách postrádáte?
_____________________________________________________________________
11. Jak hodnotíte budovu MŠ? (1 = výborně, 5 = nedostačující)
1 – 2 – 3 – 4 – 5 (interiér)

1 – 2 – 3 – 4 – 5 (exteriér)

protože:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Jak hodnotíte zahradu MŠ? (1 = výborně, 5 = nedostačující)
1–2–3–4–5
protože:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Účastníte se rádi společných akcí?
a) ano, velmi rádi
b) když je čas, tak přijdu
c) na tyto akce nechodím
14. Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek?
1–2–3–4–5
protože:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek MŠ?
1–2–3–4–5
protože:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
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16. Jste spokojeni s nabídkou zájmových kroužků?
a) ano, kroužků je dostatek
b) ano, ale____________________________________________________________
c) preferuji vlastní kroužky mimo MŠ
d) ne, protože_________________________________________________________
17. O jaké další kroužky byste měli do budoucna zájem?

18. Jste spokojeni se stavbou jídelníčku?
a) strava je pestrá, dítěti chutná
b) záleží co je za jídlo
c) nejsme spokojeni
19. Vyhovuje Vám provoz 6:30 – 16:15?
a) ano
b) ne
20. Co shledáváte jako silnou stránku MŠ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
21. Co považujete za slabou stránku MŠ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
22. Je něco, co byste chtěli/mohli školce nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory?
(např. pomoc při úpravě školní zahrady, nátěry zahradního zařízení, stříhání
rozrostlých keřů, oprava poškozené malby, malování, oprava nábytku,
zprostředkování exkurze, besedy, sponzorské dary ve formě papírů, pastelek, hraček,
spolupráce při pořádání akcí školky…)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
23. Zamyslete se, co by naše MŠ mohla pro Vaše děti ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše
podněty a připomínky:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Děkujeme!

