Mateřská škola Národní
se zaměřením na ranou péči
Národní 416/37
110 00, Praha 1

Dotazníkové šetření
Vyhodnocení
Šetření proběhlo v době od 1. - 20. 6. 2022. Celkem bylo odevzdáno 63 dotazníků.

Vyjádření k proběhlému šetření a otevřeným otázkám:

Nejprve bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za velmi cenou zpětnou vazbu.
Z dotazníků vyplývá, že většina rodičů je se školou spokojena, ale přesto jsme získali
podněty, kterými se chceme zabývat. Nejčastěji uváděným nedostatkem je komunikace.
Rodiče by preferovali více informací na webu (především informace, které jsou momentálně
jen na nástěnkách v MŠ). Další často zmiňovanou variantou je podávat informace formou
newsletterů nebo využívat aplikaci.
Dále jsme zaznamenali několik připomínek ke stravování dětí, vzdělávacím výsledkům dětí,
nepřehlednosti na webu školy a pár dalších individuálních dotazů.
Všechny odpovědi jsme si důkladně prostudovali. Z výše zmíněných odpovědí jsme již několik
bodů zařadili na připravovanou pedagogickou radu a provozní poradu zaměstnanců školy.
Naším cílem je vyjít rodičům vstříc, aby všichni rodiče i děti byli v MŠ spokojeni. Pouze
prosíme o trpělivost, postupně se všemi zmiňovanými oblastmi budeme zabývat.
Níže naleznete vyhodnocení otázek 1-10, které bylo díky známkování 1-5 (jako ve škole)
možné zpracovat a výsledky procentuálně vyjádřit.

Děkujeme.

Bc. Šárka Matoušková, ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců
V Praze dne 1. 7. 2022

Mateřská škola Národní
se zaměřením na ranou péči
Národní 416/37
110 00, Praha 1

Dotazník pro rodiče, Národní (1.+2. třída), odevzdáno 14 dotazníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Provozní doba školy ( 7-17 hod.)
Organizace školy, komunikace vedení školy, předávání informací
Podmínky vzdělávání = materiální zajištění, vybavenost školy, hračky, pomůcky
Přístup a komunikace učitelek, spolupráce s rodinami
Klima školy, jednání všech zaměstnanců, přístup k dětem
Školní vzdělávací program a jeho zaměření, spokojenost s vzdělávací nabídkou v jednotlivých
třídách-ročnících
Adaptace dětí na nové prostředí, individuálně řešená problematika dětí
Výsledky vzdělávání dětí, jejich schopnosti, komunikační dovednosti, sebeobsluha
Životospráva = skladba jídelníčku, pestrost, individuální přístup k potřebám dětí
Celkové hodnocení MŠ

Výsledek hodnocení otázek 1-10.
Hodnocení probíhalo jako ve škole na škále 1-5 (1=výborně, 5=nedostatečně).
Procentuální vyjádření pozitivních hodnocení (1-2, výborně / chvalitebně).

1. 92,86 %
2. 85,71 %
3. 92,31 %
4. 100 %
5. 100 %
6. 78,57 %
7. 92,86 %
8. 100 %
9. 85,71 %
10. 92,86 %
Tuto školu bych znovu vybral/a pro vzdělávání svého dítěte:
odpověď ANO = 92,31 % (12)
odpověď NE = 7,14 % (1)

Mateřská škola Národní
se zaměřením na ranou péči
Národní 416/37
110 00, Praha 1
Dotazník pro rodiče, MŠ Národní (3.+ 4. tř.), odevzdáno 16 dotazníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Provozní doba školy ( 7-17 hod.)
Organizace školy, komunikace vedení školy, předávání informací
Podmínky vzdělávání = materiální zajištění, vybavenost školy, hračky, pomůcky
Přístup a komunikace učitelek, spolupráce s rodinami
Klima školy, jednání všech zaměstnanců, přístup k dětem
Školní vzdělávací program a jeho zaměření, spokojenost s vzdělávací nabídkou v jednotlivých
třídách-ročnících
Výsledky vzdělávání dětí, jejich schopnosti, komunikační dovednosti, sebeobsluha
Příprava dětí do ZŠ = programová nabídka školy, spolupráce se spádovými ZŠ
Životospráva = skladba jídelníčku, pestrost, individuální přístup k potřebám dětí
Celkové hodnocení MŠ

Výsledek hodnocení otázek 1-10.
Hodnocení probíhalo jako ve škole na škále 1-5 (1=výborně, 5=nedostatečně).
Procentuální vyjádření pozitivních hodnocení (1-2, výborně / chvalitebně).

1. 93,75 %
2. 87,50 %
3. 100 %
4. 93,75 %
5. 100 %
6. 100 %
7. 100 %
8. 93,33 %
9. 100 %
10. 100 %
Tuto školu bych znovu vybral/a pro vzdělávání svého dítěte:
odpověď ANO = 100 % (16)

Mateřská škola Národní
se zaměřením na ranou péči
Národní 416/37
110 00, Praha 1

Dotazník pro rodiče, Řásnovka 5 (1. třída), odevzdáno 8 dotazníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Provozní doba školy ( 7-17 hod.)
Organizace školy, komunikace vedení školy, předávání informací
Podmínky vzdělávání = materiální zajištění, vybavenost školy, hračky, pomůcky
Přístup a komunikace učitelek, spolupráce s rodinami
Klima školy, jednání všech zaměstnanců, přístup k dětem
Školní vzdělávací program a jeho zaměření, spokojenost s vzdělávací nabídkou v jednotlivých
třídách-ročnících
Adaptace dětí na nové prostředí, individuálně řešená problematika dětí
Výsledky vzdělávání dětí, jejich schopnosti, komunikační dovednosti, sebeobsluha
Životospráva = skladba jídelníčku, pestrost, individuální přístup k potřebám dětí
Celkové hodnocení MŠ

Výsledek hodnocení otázek 1-10.
Hodnocení probíhalo jako ve škole na škále 1-5 (1=výborně, 5=nedostatečně).
Procentuální vyjádření pozitivních hodnocení (1-2, výborně / chvalitebně).

1. 71,43 %
2. 100 %
3. 71,43 %
4. 71,43 %
5. 71,43 %
6. 71,43 %
7. 71,43 %
8. 83,33 %
9. 71,43 %
10. 71,43 %
Tuto školu bych znovu vybral/a pro vzdělávání svého dítěte:
odpověď ANO = 100 % (8)

Mateřská škola Národní
se zaměřením na ranou péči
Národní 416/37
110 00, Praha 1
Dotazník pro rodiče, Řásnovka 5 (2. tř.), odevzdáno 16 dotazníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Provozní doba školy ( 7-17 hod.)
Organizace školy, komunikace vedení školy, předávání informací
Podmínky vzdělávání = materiální zajištění, vybavenost školy, hračky, pomůcky
Přístup a komunikace učitelek, spolupráce s rodinami
Klima školy, jednání všech zaměstnanců, přístup k dětem
Školní vzdělávací program a jeho zaměření, spokojenost s vzdělávací nabídkou v jednotlivých
třídách-ročnících
Výsledky vzdělávání dětí, jejich schopnosti, komunikační dovednosti, sebeobsluha
Příprava dětí do ZŠ = programová nabídka školy, spolupráce se spádovými ZŠ
Životospráva = skladba jídelníčku, pestrost, individuální přístup k potřebám dětí
Celkové hodnocení MŠ

Výsledek hodnocení otázek 1-10.
Hodnocení probíhalo jako ve škole na škále 1-5 (1=výborně, 5=nedostatečně).
Procentuální vyjádření pozitivních hodnocení (1-2, výborně / chvalitebně).

1. 81,25 %
2. 75,00 %
3. 93,75 %
4. 68,75 %
5. 81,25 %
6. 87,50 %
7. 87,50 %
8. 85,71 %
9. 93,75 %
10. 87,50 %
Tuto školu bych znovu vybral/a pro vzdělávání svého dítěte:
odpověď ANO = 86,67 % (13)
odpověď NE = 13,33 % (2)

Mateřská škola Národní
se zaměřením na ranou péči
Národní 416/37
110 00, Praha 1

Dotazník pro rodiče, Řásnovka 2 (všechny děti), odevzdáno 9 dotazníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Provozní doba školy ( 7-17 hod.)
Organizace školy, komunikace vedení školy, předávání informací
Podmínky vzdělávání = materiální zajištění, vybavenost školy, hračky, pomůcky
Přístup a komunikace učitelek, spolupráce s rodinami
Klima školy, jednání všech zaměstnanců, přístup k dětem
Školní vzdělávací program a jeho zaměření, spokojenost s vzdělávací nabídkou v jednotlivých
třídách-ročnících
Adaptace dětí na nové prostředí, individuálně řešená problematika dětí
Výsledky vzdělávání dětí, jejich schopnosti, komunikační dovednosti, sebeobsluha
Životospráva = skladba jídelníčku, pestrost, individuální přístup k potřebám dětí
Celkové hodnocení MŠ

Výsledek hodnocení otázek 1-10.
Hodnocení probíhalo jako ve škole na škále 1-5 (1=výborně, 5=nedostatečně).
Procentuální vyjádření pozitivních hodnocení (1-2, výborně / chvalitebně).

1. 88,89 %
2. 77,78 %
3. 62,50 %
4. 66,67 %
5. 66,67 %
6. 71,43 %
7. 55,56 %
8. 77,78 %
9. 87,50 %
10. 88,89 %
Tuto školu bych znovu vybral/a pro vzdělávání svého dítěte:
odpověď ANO = 87,50 % (7)
odpověď NE = 12,50 % (1)

Zpracoval : Ing. Martin Paleček

