DOTAZNÍK PRO RODIČE - ŘÍJEN 2019

VYHODNOCENÍ celkově za MŠ i Školičku

Rozdáno: 165
Vráceno: 106
VYHODNOCENÍ PODLE STUPNĚ DŮLEŽITOSTI ( 1- nejdůležitější, 2 -důležité, 3 - méně
důležité, 4 -není moc důležité, 5 - není vůbec důležité )
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Proč jste si vybrali naši MŠ ?
Kvalitní učitelky a ostatní zaměstnanci
Poloha MŠ ( vzhledem k bydlišti )
Pěkné prostředí školy i zahrady
Široká nabídka vzdělávacích činností a aktivit pro děti
Dobré reference ostatních rodičů
Jiný důvod: starší sourozenec MŠ už navštěvoval
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Co očekáváte od naší mateřské školy?
Spokojené dítě, které se do školky těší
Všestranný rozvoj dítěte(samostatnost,dovednosti, schopnosti,znalosti )
Kontakt s vrstevníky, rozvoj vztahu k ostatním dětem i dospělým
Přípravu dítěte na vstup do 1.třídy
Pomoc a rady při výchově dítěte
Jiné očekávání:
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Otázky
Pokryje délka provozu MŠ potřeby
vaší rodiny?
Máte dostatek informací o režimu dětí
v MŠ ?
Pokládáte plán akcí pro rodiče a děti za
dostatečný?
Vyhovují vám informace MŠ na nástěnkách k přehledu o dění v MŠ ?
Jste spokojeni s formou komunikace s
učitelkou ve třídě?
Jste spokojeni s přístupem učitelek
k vašemu dítěti ?
Získává vaše dítě podle vašeho názoru
dostatek nových poznatků a dovedností
v MŠ ?
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Vyhovuje vám způsob odhlašování a
přihlašování dětí ?
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku ?

10. Naplňuje jídelníček MŠ vaše představy
o zdravé výživě?
11. Jste spokojeni s vybavením třídy hračkami a pomůckami?
12. Jste spokojeni s vybavením zahrady ?
13. Jste ochotni podpořit MŠ finančně nebo
materiálně?
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Co se vám v MŠ líbí?
Celkově pěkně zařízená MŠ.
Všecno, jsme spokojeni a velmi. Úplně vše, celkově jsme nadšení.
Milé a příjemné paní učitelky a asistentka.
Vstřícné jednání, vynikající přístup k dětem.
Kvalitní, hodné a ochotné paní učitelky.
Velká a krásná zahrada i pro veřejnost.
Učení na zahradě (výukové tabule, záhonky)
Častý pobyt venku.
Celkové prostředí, výzdoba z obrázků a výtvorů dětí.
Rozvoj vztahů mezi dětmi
Vedení dětí k samostatnosti.
Idividuální přístup k dětem.
Perfektní vybavenost třídy, velké a čisté třídy,výběr hraček.
Množství činností a aktivit, které děti absolvují, společné práce dětí.
Spousta aktivit pro děti a rodiče, akce na zahradě.
Akce školky (uspávání skřítků…), třídní akce (drakiáda).
Ekoprogramy, rozvoj dětí směrem k pozitivnímu vztahu k přírodě, zvířátka ve třídě.
Pobyt venku za každého počasí.
Programy zaměřené na zahradu.
Kreativita p.uč., možnost pracovat s různým materiálem.
Režim dne, různorodé denní činnosti.
Odhlašování přes SMS.
Vyvážený jídelníček, dobré jídlo.
Fotky na webu školky, nástěnky v šatně, fotoalbumy, konzultace pro rodiče.
Kroužky, bazén, výlety.
Hernička.
Postupná adaptace na ZŠ - ve školičče.

Děti jsou spokojené, do školky se těší a chodí rády a to je nejdůležitější.
Přístup k rodičům, pofesionalita, komunikace, výborná spolupráce.

Co se vám v MŠ nelíbí, co by se mohlo změnit?
Šatny (přihrádky) jsou maličké, nepřehledné.
Více věnovat pozornost smrkání a kašlání ve třídě, uč. se dětem nevěnují.
V jídelníčku větší zastoupení ovoce a zeleniny.
Oběd až ve 12hod. V 11.15 dítě nemá takový hlad
Méně dětí na jednu uč., zvlášť u nejmenších.
Více informací o průběhu daného dne ve školce, co děti dělaly.
Více individuálních schůzek s rodiči, více akcí pro rodiče s dětmi.
Kontrola oblečení před pobytem venku, ven se chodí i za špatného počasí.
Nabídka sauny, lyžař. výcviku i mladším dětem, výuka angličtiny.
Čekání na svačinu, preferuji do pytlíku, lepší svačiny.
Sociální zařízení, hrubý toaletní papír. Ve škole spojené WC s velkými školáky.
Chodit častěji na vycházky mimo areál MŠ, absolvování poznávacích výletů.
Chodit ven častěji i odpoledne.
Změna uč. u obou sourozenců ve třídě.
Otvírací doba. Provoz až do 17.00 hod.
Pastelky pro dítě do MŠ
Rozdělení předškoláků, část v ZŠ, část v MŠ - vyčlenění z kroužků.
Změnit společné aktivity v MŠ, opakují se, školku známe už čtvrtým rokem.
Stejné p. uč. po dobu docházky do MŠ.
Nemožnost se zúčastnit předplav. výcviku.
Přezouvání v klecových šatnách (školička).
Informace spíše emailem.
Větší důraz na úchop a držení kresl. materiálů.
Jiné vyjádření:
Jsme velmi spokojeni.
Děkujeme.
Jen tak dál….
O připravovaných akcích informovat s větším předstihem (fotografování).
Máme krásné vzpomínky na MŠ a třídu Včelek.
Děkujme za vaši péči.

