
Výsledek  dotazníkové  akce  - červen 2011
V MŠ je celkem 104 dětí, dotazníkové akce se zúčastnilo 14 rodičů a tato akce 
byla anonymní. 

Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas na to, aby mi sdělili své náměty a názory, 
které využiji pro svoji další práci. Dotazník obsahoval celkem 9 otázek.

99% dotazníků hodnotilo MŠ vcelku  pozitivně, 1% velmi negativně.

A nyní k jednotlivým dotazům – k některým se budu ihned vyjadřovat – moje 
odpovědi jsou vyznačeny zeleně

1) Zhodnoťte prosím pozitiva MŠ   

kladně hodnotíte:

dobrou úroveň celé MŠ, školkové akce, výtvarnou činnost, 

práci učitelek, protože se dětem maximálně  věnuji

dlouhodobý projekt , koncepční práce, jasné cíle

informovanost rodičů – nástěnky, nové a přehledné  webové stránky

2) Upozorněte nás na negativa  

 spaní v MŠ :

- vyjadřovala jsem se několikrát, opakuji znovu: osobně si myslím, že i 
ze zdravotního hlediska je po obědě dobrý odpočinek,  i  hyperaktivní 
děti  se zklidní . Děti nemusí spát, ale odpočívat a nesmí rušit ty , kteří 
mají  větší potřebu  spánku . Rodiče si často mylně myslí, že když spí 
dítě po obědě, je problém s večerním usínáním. Ale spaní  je i záležitost 
režimová a částečně návyková. A hlavně, dítě přetažené, roztěkané a 
unavené usíná mnohem hůře. Ale to by bylo na delší debatu. 

Jinou potřebu spánku má dítě, které vstává v 5.45  a jinou potřebu má 
dítě,  které  si  může  pospat  do  7.45  hod.  Děti  předškolní  mají  o  půl 
hodiny kratší dobu odpočinku. 



Pokud  by  děti  nechodily  po  obědě  spát,  je  třeba  pro  ně  připravit 
klidnější  činnosti  a  musí  se  jim  tedy  někdo  věnovat,  děti  potřebují 
dozor.  Bohužel  učitelky  se  překrývají  pouze  dopoledne  (hlavně  na 
pobyt venku) a na další překrývání služeb nemáme v rozpočtu peníze. 

 nedostatek pohybové výchovy, stejná trasa vycházek :

Pohybová činnost probíhá v MŠ každý den a to několikrát.  Děti mají 
pravidelné  rozcvičky,  každá třída  má k dispozici  1x  týdně tělocvičnu, 
pomůcky na cvičení mají k dispozici  v jednotlivých třídách, velké děti 
jsou  schopny  již  individuálního  a  skupinového  cvičení,  protože  již 
chápou domluvená pravidla. Pohybové chvilky se zařazují pro udržení 
pozornosti  několikrát  denně.  Trasa  vycházek  je  bohužel  stejná,  do 
blízkého  okolí,  protože  pokud  si  spočítáte  čas,  vyměřený  na  pobyt 
venku, tak se ani daleko jít nedá. Děti se schází do půl 9 hod., máme 
svačit, cvičit, plnit vzdělávací program, ustrojit 25 – 28 dětí ………….Co 
myslíte??? Je možné během ani necelých 3 hod. toto všechno stihnout 
a to s počtem 25 dětí?????

 odpoledne děti nechodí na zahradu

K tomuto problému jsem se již také vyjadřovala několikrát.

Učitelka je odpoledne sama ve třídě, měla by zvládnout děti přestrojit 
na  zahradu,  vydávat  hračky  z boudy  a  u  toho  ještě  hlídat,  aby  dítě 
neodešlo  s  někým  cizím  nebo  se  někam  nezaběhlo.  Největším 
kamenem úrazu je ale  tak banální  věc -   WC. Děti,  které odpoledne 
vykonávají  velkou  potřebu,  musí  do  MŠ  na  WC  a  i  když  je  WC 
v zahradním  vchodě,  je  mimo  dohled  učitelky.  Hlavně  děti  malé  se 
často  ještě  neumí  samy  otřít  anebo  potřebují  dohled.  A  co  bude 
učitelka dělat , pokud se někdo počůrá, nedej bože pokaká! Buď dítě 
nechá  znečištěné,  anebo  je  půjde   omýt  a  převléknout  a  kdo  bude 
zodpovídat  za   děti   na  zahradě?????  Pokud  se  něco  stane,  kdo  ji 
ochrání před zodpovědností , třebaže šla pomoci dítěti, ale ty ostatní 
nechala bez dozoru a naopak? Učitelky také vyřizují různé individuální 
záležitosti s rodiči  což nelze řešit na pískovišti.



A jsme opět u peněz a rozpočtu – peníze na zaplacení další pomocné 
síly nejsou .

 aby učitelky byly důslednější a nepřijímaly do MŠ nemocné děti – 
a nepochopitelné je, že do MŠ přivede dítě s rýmou a kašlem 
matka, která je na mateřské dovolené!!!!

Bez komentáře – snažíme se minimalizovat, ale občas rodiče  zkouší, co 
vydržíme anebo co vydrží chudák jejich  dítě !!!

3) Hodnocení učitelek  

Hodnocení učitelek nebudu uvádět, protože hodnocení mi připadalo 
pouze jako vyjádření sympatií k určité učitelce a vyřizování osobních účtú, 
nikoli hodnocení   její odbornosti a výkonu. 

4) Jste spokojeni s     kvalitou výchovně vzdělávací práce   

12 rodičů odpovědělo kladně , 2 rodiče neodpověděli

5) Cítíte potřebu změny v     MŠ  

 1x odpověď  - změna v pracovní době – déle než do 16 hodin 

Změna pracovní doby by byla možná jen za předpokladu, že by se 
učitelky nepřekrývaly v době pobytu venku a natahovaly by odpolední 
služby  (jsme opět u rozpočtu) . Snažíme se doposud co nejméně třídy 
spojovat a převádění dětí z budovy na budovu je jen opravdu v případě 
krajní nouze  - tyto přechody jsou pro děti velmi stresující a těžce je 
nesou, obzvláště v odpoledních hodinách, kdy napjatě očekávají, že pro 
ně  někdo z rodiny přijde. 

Ale nebráním se oprávněnému požadavku více rodičů , opravdu  těch 
potřebných .

 Dalším důvodem  je délka pobytu dítěte v MŠ  - od nevidím do nevidím 
– myslíte, že malé dítě by mělo být každodenně takto dlouho mimo 
rodinu, která je zodpovědná za jeho výchovu??? Kolik času rodičům 
zbývá na výchovu dítěte, když dítě jde  v rámci dodržení režimu v 19. 
hodin spát????



A teď trochu z praxe – využívali by tuto službu opravdu ti , kteří nemají 
jinou možnost ???

 1x změna – pobyt venku odpoledne – viz odpověď v otázce č.2

 1x změna – změna – vycházky a výlety mimo teritorium MŠ

Naše MŠ má svůj vzdělávací program , který není založen na výletech  a 
pobytech mimo MŠ . Snažíme se dětem nabídnout zajímavý  a kvalitní 
výchovně vzdělávací program  přímo v MŠ, protože si myslím, že i 
podmínky pro různorodost činností můžeme nabídnout u nás doma 
v MŠ. Bohužel přibývá i  dětí, které mají problémy s adaptací a velmi 
těžko nesou změny prostředí. Některé  malé děti nezvládnou ani 
přechod ze třídy do třídy v rámci budovy, návštěvu divadla, prostě jakou 
koliv  změnu . A hlavně v  zimním období  je nemyslitelné  se štrúdlem 
dětí jít z bezpečnostních důvodů kamkoli  mimo území  MŠ.

 1x změny  - spaní v MŠ – viz odpověď  v otázce č.2

 1x odpověď  - předchozí ředitelka byla lepší – viz vyjádření v otázce 
č.9

6) Jak jste spokojeni kvalitou zájmových kroužků  

 5x odpověď kladná

 8x bez odpovědi

 1x odpověď – průměrná

7) Co je pro Vaše dítě v     MŠ zajímavé, dobré a naopak  

 Kladně hodnoceno kreslení, výstavky, tanečky, dny barev, zajímavý 
ekolog.program, výtvar.a hud. činnosti,focení při akcích, dny 
hraček, dny barev, všechny akce MŠ.

 1x odpověď -  spaní v MŠ , dle nás dobré, dle dítěte nepříjemné

8) Jak jste spokojeni se stravováním  

 7x kladná odpověď



 1x  odpověď -  děti se s lepším jídelníčkem  již nikdy v životě  více 
nesetkají

 1 x odpověď – děti luštěniny jedí celé, protože se objevují ve 
stolici , ale jedí je jen kvůli sladké odměně – i to je možné, ale 
spotřební koš na procentuální zařazení množství luštěnin  v měsíci 
musíme normativně dle hygienických norem splňovat, a stále 
nesplňujeme na  100%

Ale většina dětí tyto luštěniny běžně bez problémů jí, spíše mám pocit, 
že  si  toto  jídlo  ošliví   rodiče   (a  nahlas  pěkně  od plic  před dítětem) 
Nechci,  abyste  doma  pokrmy  z luštěnin  připravovali,  děti  mají  v MŠ 
jejich dostatečný přísun, ale neodrazujte jej připomínkami typu  „ no 
nazdar, dnes se zas nenajíš, máte čočku“ apod.

 1x odpověď – tento rok je to lepší -  a nebude to tím, že dítě získalo v MŠ 
za ten rok   správný stravovací návyk?

 1x odpověď -  postrádám vločky , tuňáka, pohanku – jídelníčky  jsou psány 
všeobecně , ale mohu Vás  ujistit, že tyto potraviny jsou v našem jídelníčku 
zařazeny !!!!! – v polévkách, kaších , pomazánkách

9) Zhodnoťte práci  ředitelky  

 13x kladná odpověď

 1x  odpověď  –  předchozí  ředitelka  byla  lepší  téměř  ve  všem  – 
p.ředitelka Švorčíková byla dobrá učitelka i ředitelka, která celý 
svůj profesní život věnovala školce a dětem a není pochyb o tom , 
že byla dobrá  a oblíbená.  Nyní si užívá důchodu a školce stále 
pomáhá  v době absence učitelek.  A já  - i  když se  snažím  být 
také dobrá a chci využít svých  30 letých praktických zkušeností , 
tyto nesympatie k mé osobě asi nemám šanci změnit. Tady použiji 
přísloví:  „Není na světě člověk ten , aby se zavděčil lidem všem“.

 Kladně hodnoceno:

Školka jde nahoru, je více vidět



Ředitelka  je  ochotná,  vstřícná,  schopná,  snaží  se  pro  školku  udělat  to 
nejlepší  - děkuji všem, kteří tuto snahu oceňují

Dotazníky  by  měly  být  častější  –  můj  názor  je  stejný,  budu  o  tom 
přemýšlet, ale rodiče by to to asi obtěžovalo. Každopádně mají možnost 
komunikace se mnou přímo a osobně , přes email, telefon, přes Radu 
rodičů apod.

Získání spec. pedagoga  -  moje snaha o získání   spec.  pedagoga aneb 
asistenta pedagoga  trvá, opět jsem podala žádost na KÚ a vypracovala 
žádost  o  grant  na  získání  peněz  pro  tyto  asistenty,  ale  uvidíme, 
rozhodnou úředníci

Děkuji za povzbuzení k odolání tlaku úřednímu i veřejnému – tento tlak 
často bývá v neprospěch školky a dětí vůbec, a opravdu nebývá malý !!!!

 1  dotazník  nebyl  vyplněn  dle  otázek,  ale  rodiče  se  přiznali,  že 
neumí na naše dotazy odpovědět, ale sdělí nám stanovisko svého 
dítěte  . Cituji:

„ do školky chodí moc rád, těší se tam, s jídlem je spokojený a učitelky 
má rád bez rozdílu, nic v MŠ měnit nechce “

Připomínky pro ředitelku  mimo dotazy: 

 1x  připomínka  se  týkala   speciálního  pedagoga  –  viz  moje 
odpověď   v otázce č. 9

 1x cituji doslovně:

„ Byla jsem upozorněna , že děti byly nuceny ve 12 stupních pít ledovou 
vodu z pramenu  Jůlinka a všechny děti z jednoho kelímku po sobě“

Návštěva  Jůlinky  byla  naplánovaná  v rámci  týdenního  vzdělávacího 
cyklu „ Bodlinkovi  poznávají Polici nad Metují“. Nevím, zda  bylo ten 
den avizovaných 12 stupňů , když to bylo v květnu, ale jedno vím určitě 
–  děti  nebyly  nuceni tuto vodu pít,  ale  měly  možnost  ochutnat  (kdo 
nechtěl , nepil a nechutnal)  a přestože pily z jednoho kelímku, učitelka 
je  vždy  pod  vodou opláchla.  A  dle  chemických  rozborů je  tato  voda 



nezávádná.  Tady probíhalo přímé reálné smyslové poznání  a učení, ale 
chápu, že to mohlo někomu vadit. 

Co dodat závěrem: 

Děkuji Všem, kterým jde o děti a o to, aby se v MŠ cítily dobře. A hlavně 
těm,  kterým  jde  o  to,  aby  z našich  dětí  vyrostly  jedinci  samostatní, 
schopní  se sami o sebe postarat,  schopni pochopit  druhé a také jim 
pomoci, a hlavně schopni vnímat tento svět v reálném obraze a naučit 
se v něm žít a přežít.                               Baláková Dana 


