
MŠ KOMENSKÉHO 1011 
DOTAZNÍK PRO RODIČE – VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM  
 

Nejsme spokojeni s: 

1x stěhování dětí z třídy Veverek 

ani po celkové rekonstrukci není třída Veverek spojena s ostatními třídami a má samostatný 

vchod, proto musíme děti ze třídy Veverek 

převádět i s oblečením do třídy Ježků, ve které začíná a končí provoz MŠ 

 

1x dítě ze třídy Veverek nemělo několikrát v zimě na převlečení punčocháče a čepici a čip do 

třídy Veverek už nefungoval 

paní učitelka hlavně nejmladší děti kontroluje, jaké oblečení mají na sobě a není nám známo, 

že by popisovaná situace nastala. Pokud se stane, že dítě nemá konkrétní oblečení, protože 

někteří rodiče mají v poličce několik věcí jednoho typu, volá paní učitelka vnitřním telefonem 

paní školnici a ta vždy chybějící součást oblečení přinese.  

-  

2x nejsou včasné informace o akcích 

 informace o akcích jsou s předstihem vyvěšeny na nástěnkách a na web stránkách je vyvěšen 

plán akcí na celý rok, v aktualitách na stránkách školy 

 

1x technická školka je pouze pro děti určitého oddělen v MŠ 

kroužek Technická školka je určen pro nejstarší děti a nenavštěvují ho děti jen z jedné třídy, 

hlavním předpokladem je zájem o tuto aktivitu a manuální zručnost dětí – práce s lupenkovou 

pilkou 

 

1x přístupem učitelek 

všechny pedagog. pracovnice MŠ jsou kvalifikované, každoročně absolvují odborné semináře 

 

 

-  

Navrhujeme: 

 

1x více pohybu venku za pěkného počasí 

délka pobytu dětí venku je v souladu s režimem dne MŠ 

 

1x pití  čisté vody 

pitný režim v MŠ zahrnuje nabídku čisté vody 

 

 

1x vytvoření  jiného dotazníku  

dotazník pro rodiče je speciálně vytvořen  pro MŠ zařazené do sítě Zdravých MŠ 

 

 

 

 



 

Jsme spokojeni: 

 

Přístupem k dětem 

Výchovou 

Výživou 

Výukou 

Zajímavým programem pro děti 

Čistotou v MŠ 

Přátelským přístupem k dětem 

Vybavením tříd – pomůcky, hračky 

Prací učitelek a provozních zaměstnanců 

Všechny učitelky jsou úžasné 

Prostředím MŠ a zahrady 

Kulturním programem v MŠ – v zimním období ještě obsáhlejší 

Komunikací s rodiči 

Celkovým programem a akcemi pro děti 

 

 

 

 


