
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE DĚTÍ V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE DUBEČ  

OBECNÉ INFORMACE: 

Dotazník je anonymní, má 18 otázek, z  toho některé jsou otevřené. Cílem 
dotazníkového šetření je zjistit spokojenost rodičů (dětí) s  provozem a výukou 
v naší mateřské škole. Ze zjištěných nedostatků z vyhodnoceného šetření, můžeme 
přijít s opatřením vedoucím k nápravě těchto zjištěných nedostatků. 

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK: 

  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že si rodiče ve velké většině myslí, že jejich děti do 
školky chodí velmi rádi nebo rádi. 

1. Chodí vaše 
dítě do mateřské 
školy rádo?

Velmi rádo
Rádo
Nerado
Nevím 



  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že většina dětí pravidelně hovoří o dění v MŠ. 

  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že všichni dotazovaní rodiče jsou informovaní o 
programu činností dětí. V  poznámce pod otázkou rodiče často uváděli, že jsou 
maximálně spokojení s informovaností. 

2. Hovaří s 
Vámi vaše dítě 

o dění v 
mateřské 
škole?

Pravidelně
Občas
Vůbec ne 

3. Domníváte se, 
že jste 

informovaní o 
programu 
činností dětí?

Přiměřeně
Nedostatečně



  

Ze  zjištěných výsledků vyplývá, že většina rodičů pravidelně sleduje vzdělávací 
program. 

  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že většina rodičů sleduje webové stránky MŠ jen 
občas. 

4. Jak často 
sledujete školní 

vzdělávací 
program - 
výchovně 

vzdělávací práci 
na nástěnkách?

Pravidelně
Občas
Nesleduji

5. Sledujete 
vebové stránky 

mateřské 
školy?

Pravidelně
Občas
Nesleduji



  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že většina rodičů je maximálně spokojena 
s jednáním a přístupem dospělých v MŠ. 

  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že se rodiče domnívají, že vztah učitel dítě je 
nejčastěji na bázi kamarádské, následuje vstřícný vztah po něm rodinný a vřelý. 
Nikdo z  rodičů neoznačil vztah odměřený. V  této otázce rodiče označovali více 
možností. 

6. Jste spokojení 
s přístupem a 

jednáním 
dospělých v MŠ?

Maximálně
Převážně ano
Částečně
Ne

7. Jak byste 
označili vzájemný 

vztah vašeho 
dítěte a učitelek 

ve třídě?

Rodinný
Kamarádský
Vstřícný
Vřelý
Odměřený



  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že výrazně převažuje dojem rodičů, že výuka 
probíhá přiměřeně organizovaně (dítě má možnost volby). 

  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že téměř všichni rodiče nemají výhrady 
k vzdělávací práci v MŠ. 

10. Co dle vašeho názoru chybí v  naší výchovně vzdělávací práci? (otevřená 
otázka) 

Nejvíce rodiče odpovídali, že nic, četnost 7. Následují odpovědi s četností odpovědi 
1: ŠVP, zahrada, asistent pedagoga do každé třídy, logopedie a manuální práce. 
Velká většina rodičů však otázku nevyplnila. 

8. Máte dojem, že 
ve třídě vašeho 
dítěte převažují 
činnosti:

Direktivně organizované
Přiměřeně organizované
Neorganizované
Nevyplněno

9. Máte 
připomínky k 

výchovně 
vzdělávací práci 

v MŠ?

Ne
Občas
Ano
Nevyplněno



  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že se velká část rodičů domnívá, že je přiměřeně 
dost akcí organizovaných MŠ. 

12. Jaké další akce navrhujete? (otevřená otázka) 

Na otevřenou otázku nejčastěji rodiče odpovídali, že by uvítali více výletů a výstav, 
četnost 7. S četností 3: ŠVP. Dále odpovědi s četností 2: solná jeskyně, zoo, noční 
spaní. Odpovědi četností 1: hasiči, policie, sportovní akce, terárium Dubeč. Většina 
rodičů na otázku neodpověděla. 

11. Domníváte se, že 
společenských akcí 

(divadla, výlety apod.) 
organizovaných MŠ je 

vzhledem k věku vašeho 
dítěte:

Příliš
Přiměřeně
Málo
Nevím, nedokážu posoudit
Nevyplněno



  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že si rodiče ve velké většině myslí, že je v MŠ jejich 
dítě vedeno k samostatnosti. 

  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že velká část rodičů je spokojena s vybavením MŠ 
pomůckami a hračkami ve třídě. 

13. Je vaše dítě ( s 
ohledem k jeho 

věkovým a 
individuálním 

schopnostem) v MŠ 
vedeno k 

samostatnosti?

Dobře
Částečně
Vůbec
Nevím, nedokáži odpovědět
Nevyplněno

14a) Jste spokojeni s 
vybavením MŠ 
pomůckami a 

hračkami ve třídě?

Ano
Částečně
Ne
Nevím, nedokážu posoudit
Nevyplněno



  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že zhruba polovina rodičů je spokojena s vybavením 
pomůckami a hračkami na zahradě. Větší část rodičů také označila možnost nevím, 
nedokážu posoudit. Toto číslo je ovšem zapříčiněné stavbou nového pavilonu a 
rekonstrukcí zahrady od ledna 2018. Děti nemají na zahradu přístup. 

  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že je velká většina rodičů spokojena s prostředím 
MŠ vzhledem k jeho podnětnosti. 

14b) Jste spokojeni s 
vybavením MŠ 

pomůckami a hračkami 
na zahradě?

Ano
Částečně
Ne
Nevím, nedokážu posoudit
Nevyplněno

15. Jste spokojeni s 
prostředím MŠ 

vzhledem k jeho 
podnětnosti?

Ano
Částečně
Ne
Nevím, nedokážu posoudit
Nevyplněno



 

  

16 a) Jak jste spokojeni 
se stravováním dítěte v 
MŠ? Hodnocení skladby 

jídelníčku.

1 bod
2 body
3 body
4 body
5 bodů
nevyplněno

16 b) Jak jste 
spokojeni se 
stravováním 
dítěte v MŠ? 
Hodnocení 

množství ovoce a 
zeleniny.

1 bod
2 body
3 body
4 body
5 bodů
nevyplněno



  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že rodiče jsou převážně spokojeni se stravováním 
ve všech třech oblastech. U otázky 15c) více jak čtvrtina rodičů na otázku 
neodpověděla, někteří s  komentářem, že porci nikdy neviděli nebo nemohou 
posoudit. Hodnocení bylo nastavené tak, že 1 bod byl nejhorší výsledek a 5 bodů 
nejlepší výsledek. Ovšem při vyhodnocování dotazníků je patrné, že někteří rodiče 
známkovali jako ve škole a 1 považovali za nejlepší známku a 5 za nejhorší. 

  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že velké většině rodičů provoz MŠ vyhovuje. 
V poznámkách malý počet rodičů navrhoval prodloužení do 17:30 nebo 18:00. Dále 
3 rodiče žádali o prázdninový provoz. 

18. Zda a jak konkrétně byste se chtěli podílet na dění v MŠ, akcích apod. 

16 c) Jak 
jste 

spokojeni 
se 

stravování
m dítěte v 

MŠ? 
Hodnocení 
velikosti 

porce

1 bod
2 body
3 body
4 body
5 bodů
nevyplňěno

17. Vyhovuje vám 
provozní doba MŠ?

Ano
Ne
S výhradami
nevyplněno



Nejčastěji rodiče odpovídali obecně, že rádi pomůžou nebo na otázku odpověděli 
ano, četnost těchto odpovědí 8. Dále odpověděli 3, že by udělali ve školce brigádu. 
2 odpovědi byli, že z časových důvodů se bohužel nijak podílet nemohou. 2 uvedli, 
že by dětem četli. Několik odpovědí s četností 1: nevím, doprovod, aj. 

Vyhodnocení výsledků: 

Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti rodičů se spokojeností s MŠ dopadly 
výborně. Ve všech otázkách většina rodičů vyjadřuje spokojenost s  přístupem a 
fungováním MŠ. Výsledky jsou ještě o něco lepší ve většině otázek než 
v předchozím šetření. Např. u otázky č.3 o informování rodičů o programu dětí se 
všichni rodiče vyjádřili, že jsou informování. 

                    


