
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 Myšek, ve které začíná a končí provoz MŠ 

 

 8 x 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 – řešíme nejvhodnější způsob 

jejich zveřejnění, ve třídě Myšek paní učitelky změní místo zveřejnění informací o akcích 

v MŠ 

 

3x spaní předškoláků po obědě 

Děti nenutíme spát, mohou jen odpočívat  a nespavým dětem jsou nabídnuty tiché aktivity, 

skupinová činnost se školáky – příprava na školu 

 

1x pobyt venku za deště 

Nemáme v šatnách prostory pro vybavení všech dětí holinkami a pláštěnkami a na jejich 

sušení 

 

2x kroužky pro chlapce  

Vybíráme z nabídky placených kroužků podle zájmu rodičů a také složení dětí – chlapci, 

děvčata. Kroužek „ Míčové hry “ nebylo možné dále provozovat ve třídě (nábytek a malý 

prostor), protože jeho náplň byla určena výhradně do tělocvičny, kterou nemáme. Výsledkem  

nevyhovujícího   prostředí byly i 2 lehčí úrazy dětí. Samozřejmě při výběru rodiči rozhoduje i 

cena placených kroužků. 

 

1x více pobytu v přírodě a výletů místo pobytu na školní zahradě 

Naše MŠ si zakládá na prostorné, bezpečné zahradě v klidném prostředí a snažíme se ji 

využívat k různým aktivitám během celého roku.  

 

 2x příprava předškoláků ve smíšených třídách – více času 

S předškoláky pracujeme ve skupinách nebo individuálně během dopoledne, využíváme i čas 

odpoledního odpočinku a odpolední aktivity. 

 

Připomínky a návrhy k jídelníčku a stravování byly předány paní Odehnalové vedoucí 

školní jídelny. 

 



Navrhujeme: 
 

1x více pobytu v přírodě a výletů místo pobytu na školní zahradě 

Naše MŠ si zakládá na prostorné, bezpečné zahradě v klidném prostředí a snažíme se ji 

využívat k různým aktivitám během celého roku.  

 

 2x příprava předškoláků ve smíšených třídách – více času 

S předškoláky pracujeme ve skupinách nebo individuálně během dopoledne, využíváme i čas 

odpoledního odpočinku a odpolední aktivity. 
 

1x akce jen pro starší děti 

Některé akce, exkurse jsou určeny pro děti  starší  a respektujeme věkovou hranici danou 

pořadatelem. Malé děti, které se akce nezúčastní,  mají v MŠ zajištěn program odpovídající 

jejich věkové skupině. 
 

 

 

 

JSME SPOKOJENI: 
 

Zajímavým programem pro děti 

Čistotou v MŠ a úklidem v MŠ 

Přátelským přístupem k dětem 

Vybavením tříd – pomůcky, hračky 

Prací učitelek  ( a jmenovitě Vernerová, Rysová, Ostřížková, Beranová  a provozních 

zaměstnanců – (Rybová) 

Množstvím pohybu 

Prostředím MŠ a zahrady 

Kulturním programem v MŠ, divadla  

Celkovým programem a akcemi pro děti, děti a rodiče 

Lidský a mateřský přístup k dětem 

Výsledky práce s dětmi – kresby, výrobky 

Hry pro děti 

Provoz od 6:00 hodin 

Ryby v jídelníčku 

 

 


