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DOTAZNÍK PRO RODIČE  
Jsme spokojeni s: 
Akce pro děti 
Různorodost činností pro děti-tvoření, práce se dřevem,… 
Přístupem učitelek a provozních pracovnic-přátelská atmosféra 
Dopoledními aktivitami-Fotbalová školička, Házená, Plavání… 
Prostředím MŠ 
Věkově smíšenými třídami, v kterých se nemění kolektiv a paní učitelky 
Informacemi o dění ve třídě 
Procházkami po Kuřimi-poznávání svého okolí, aktivity při těchto vycházkách 
Čistotou v MŠ 
Množstvím hraček pro děti ve třídách 
Programem školy 
Péčí o zvířátko v MŠ 
Se způsobem řešení problémů 
Se stravováním, jídelníčkem 

 

 

 

 

Nejsme spokojeni s: 

Přeplněné prostory k uskladnění kol 3x 

Děkujeme za podnět, již je v řešení 

Se stravou 1x 

Děkujeme za podnět 

Pobytem nemocných dětí v MŠ 

Budeme i nadále apelovat na rodiče  

Se slučováním tříd 

Je nutné k zajištění provozu MŠ, vytváříme podmínky pro uspokojování potřeb dětí i 

zaměstnanců 

Převážně bezmasé pokrmy a kombinace jídel a příloh (čočka-bulgur-jáhly) 2x 

Děkujeme za podnět 

Smíšené třídy-předškoláci společně s mladšími dětmi 

Smíšený kolektiv podporuje kooperaci mladších se staršími, pracujeme dle zásady 

individualizace, věnujeme se všem dětem 

Navrhujeme: 

Pobyt dětí venku i za nepříznivého počasí 2x 

Děkujeme za podnět. Pokud to vybavení dětí, co se týče oblečení, dovolí, lze pobyt 

dětí za každého počasí venku uskutečnit. 

Děti, které jdou po obědě by měly dostávat odpolední svačinku 

Ze zákona o školním stravování nelze vydávat školní stravu strávníkům mimo 

prostory MŠ 

Nákup peřin a povlečení 

Děkujeme za podnět, v MŠ nejsou prostory k praní a sušení lůžkovin, na příští školní 

rok MŠ zakoupila ručníky 



Ujasnit na webu informace, které se týkají školky-informace chodí mailem 2x 

Děkujeme za podnět, na tuto skutečnost rodiče upozorňujeme na schůzkách rodičů. 

Informace, které se týkají našeho pracoviště pravidelně dle potřeby zasíláme ze 

školkového mailu. 

Obnovení cvičení v Sokolovně 2x 

Děkujeme za podnět. Doufáme, že se zlepší hygienické podmínky v Sokolovně a 

umožní nám tak znovu začít chodit cvičit. 

Potvrzovací maily při omlouvání dětí, že byla zpráva přijata 

Každý odesílatel si může u svého mailu nastavit potvrzovací zprávu o přečtení. Není 

v našich možnostech odpovídat na všechny maily. Pouze ty, ve které rodič vyžaduje 

nějakou informaci. 

Střídání dětí na hraní na školní zahradě 

Děkujeme za podnět 

Zasílání informací o výskytu nemocí i mailem 

Děkujeme za podnět 

Více fotek na webu  

Děkujeme za podnět, uvítáme spolupráci rodičů 

Omezení cukrovinek při narozeninových oslavách 2x 

Děkujeme za podnět. Díky rodičům v některých třídách se to již daří. Budeme 

pokračovat v úsilí. 

Akce školy rozšířit o přespání v MŠ pro předškoláky 

Akce MŠ neplánujeme rozšířit o přespání dětí v MŠ  
 

 


