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DOTAZNÍK PRO RODIČE  
Jsme spokojeni s: 
16xpřístup a práce pedagogů 
4xdopolední vycházky do lesa, louku… a činnosti v přírodě 
11xtřídní vzdělávací program 
12xakcemi a programem MŠ 
5xvstřícný personál 
2xzlepšením a změnami v jídelníčku 
1xse zahradou 
2xzvíře v MŠ 
1xpozdravení podáním ruky na přivítanou 
1xkomunitní kruh 
5xprostředí MŠ 
1xs čistotou v interiéru i exteriéru 
1xcvičení v Sokolovně 
 

 

 

 

 

Nejsme spokojeni s: 

2x nerovnoměrné vkládání fotografií do fotogalerie Rajče.cz 

Uvítáme, když se do fotografování zapojí rodiče a obohatí tak naši fotogalerii. 

1xatmosférou v dětském kolektivu-mladší děti jsou ustrkovány staršímy 

Smíšený kolektiv dětí je charakteristický tím, že si dítě postupně projde všemi rolemi 

v kolektivu. Od „nováčka“ až po předškoláka. Učíme děti, aby starší pomáhali 

mladším. Jsme otevřeni komunikaci s rodiči, hledáme společnou cestu. 

1xněkteré suroviny v pomazánkách-nadmíra pórku, česneku… 

Školní stravování je konzultováno s výživovou poradkyní, vaše podněty předáme 

vedoucí školní kuchyně. 

 1xchybí „koužek“ zaměřený na sport 

Po minulých zkušenostech s různými organizacemi, jsme se rozhodli, v zájmu 

bezpečnosti dětí a zachování námi požadované kvality, spolupracovat se Sokolem 

Kuřim a s dětmi pravidelně cvičit sami. 

1xnelze si vyzvednout odpolední svačinu první den nepřítomnosti dítěte v MŠ, 

nebo po jeho pozdním odhlášení 

Řídíme se pravidly, která jsou stanovena pro školní stravování. 

1xhry v odpoledních hodinách po sloučení všech tříd pouze u stolečku 

Snažíme se, aby i v odpoledních hodinách byla nabídka vzdělávacích činností pestrá. 

1xpobyt dětí převážně na školní zahradě 

Naše MŠ si zakládá na prostorné, bezpečné a vybavené zahradě. Snažíme se ji 

využívat k různým aktivitám během celého roku. Bereme ohled na přání dětí. 

2xsložením jídel 

Školní stravování je konzultováno s výživovou poradkyní, vaše podněty předáme 



vedoucí školní kuchyně. 

1xsmíšené třídy 

Přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje 

společné činnosti a vzájemné dorozumívání. V Mateřské škole podpory zdraví je 

taková skupina jednou z podmínek podpory zdraví. Poskytuje přirozené podmínky 

pro socializaci dítěte, která je hlavním přínosem předškolního období pro celý další 

život. 

1xkvalita fotografií-individuální fotografování fotografem 

Děkujeme za podnět. 

1xs poledním odpočinkem i pro předškoláky 

Jednou ze zásad Zdravé mateřské školy je Rytmický řád života dne. Děti odpočívají 

po poledním jídle 30min, poté mohou nespící děti vstát  a volit si aktivity, které neruší 

spící kamarády. 

1xvybavenost třídy-nedostatek autíčk pro chlapce 

Děkujeme za podnět. 

1xmálo výtvarných výrobků 

Dítě má možnost se zapojit do činností a dění v MŠ. Snažíme se, aby nabídka byla 

rozmanitá a rozvíjela se osobnost dítěte všemi smysly. 

1xbesídky (dílničky) v různých třídách konané ve stejný den (sourozenci chodí 

do různých tříd a rodiče se tak nemohou účastnit) 

Děkujeme za podnět. 

 

Navrhujeme: 

1xdenně informovat rodiče o dítěti 

1xrozdělení dětí do tříd dle věku 

1xpobyt dětí v Solné jeskyni 

1xdelší vycházky 

1xzasílání informací o dění v MŠ mailem 

1xrozdělení učitelek do tříd-mladší učitelka (energičtější)+starší učitelka 

(zkušenější) 

1xpokud dítě nechce namazaný chléb, nabídnout suchý 

1xalespoň jedenkrát týdně návštěva tělocvičny 

1xméně solená jídla 

 

 

 


