Mateřská škola Vážany nad Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 2020
Předáno dotazníků: 39
Vrácených dotazníků: 19
Otázky z dotazníku:
Bylo vaše dítě ve školce spokojeno?
Byli jste dostatečně informováni?
Preferujete informace na nástěnkách nebo jste navštěvovali webové stránky?
Jak často jste navštěvovali webové stránky, máte staženou aplikaci?
Využívali jste konzultační schůzky s učitelkami?
Je něco, za co byste nás chtěli pochválit?
Máte pro nás námět ke zlepšení?

Odpovědi rodičů:
- Z dotazníků vyplývá, že děti byly ve školce spokojeny.
- Celkem13 rodičů uvedlo, že byli dostatečně informováni, 3 z dotázaných rodičů nebyli dostatečně
informováni a 2 neví.
- K otázce preference podávání informací přes web nebo z nástěnky nejvíce rodičů uvedlo, že
kombinují obojí.
- Webové stránky rodiče navštěvují několikrát týdně, někteří 1x týdně a další 1x měsíčně, 2 z
dotazovaných rodičů nenavštěvují web vůbec.
- Většina rodičů nevyužívala konzultační hodiny s učitelkami.
- Byla vyjádřena pochvala za: Dobrý kolektiv, vzdělávací aktivity pro děti, velké pokroky dětí, hra
na klavír, různá vystoupení, výrobky dětí – nástěnky, pracovní listy, aj.
- Z řad rodičů vycházejí návrhy ke zlepšení:Nejvíce na zjednodušení webových stránek adále na
lepší stravu ve školní kuchyni.

Dotazy rodičů :
Plavání?
Ano, bude i v příštím školním roce.
Letos odvoláno z důvodu koronaviru.

Nové herní prvky na zahradu MŠ?
Zajímali jsme se o dotaci, ve které bylo možno získat peníze na realizaci přírodní zahrady.
Naši zahradu navštívila paní projektantka, nicméně během pár dní byly peníze z dotací vyčerpány.
My už máme ale návrh zahrady hotový, takže jakmile bude vyhlášen nový dotační program, ihned
zažádáme.
Vyvýšené záhony na dvorku?
Jsou v plánu. Každá třída bude mít jeden záhon, kde se bude starat a pečovat o to, co si zasadí.
Letos jsme se věnovali dotvoření dvorku ke hrám dětí a venkovnímu učení pod přístřeškem.
Proč musí rodiče čekat na děti venku, když občané Vážan chodí do knihovny?
Snažíme se eliminovat co nejvíce pobyt osob v prostorách budovy.
Nedostatek personálu, asistenka?
Řešíme stále a průběžně. V novém školním roce by měla asistentka nastoupit.
Vždy se ale snažíme maximálně zajistit bezpečnost dětí.
Pestřejší jídelníček, strava?
Na konci května byla naše školka přihlášena do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA, který
by nám měl pomoci ve zlepšení kvality stravy v MŠ. S tím bude souviset také navýšení ceny obědů
a svačinek.

Může být školka otevřená do 16:30 hod?
Provozní doba je přizpůsobena potřebám většině rodičů. Pokud by se jednalo o požadavek a potřebu
více než polovinu rodičů, můžeme provozní dobu prodloužit.
Konzultační hodiny s učitelkami?
Lze využívat po dohodě s učitelkou. Tato informace byla sdělena na schůzkách s rodiči a také visela
na nástěnce po celou dobu provozu MŠ. Konzultační hodiny je dobré využívat zejména u
předškoláků, ale také u mladších dětí. Učitelka si pro vás připraví informace o dění v MŠ, v
souvislostech s vaším dítětem. Ukáže vám pracovní listy dítěte, dá vám námět k činnostem, které je
dobré zařadit i doma.
Byly bychom rády za úzkou spolupráci rodina x školka, protože tak můžeme dítěti nejvíc dát a
rozvíjet ho.
Provozní doba od září bude platit původní nebo stále zkrácená?
Samozřejmě původní, takže 6:45 - 16:15 hod.
Na zjednodušení webových stránek už jsme začali pracovat ☺
Do školní kuchyně plánujeme zakoupit robota a vodní lázeň - výdejní ohřívací vanu, pro uchování
stálé teploty vydávaného jídla. Máme možnost také zlepšit software jídelny, kde by rodiče viděli
sami, kolik mají aktuálně na „účtu“ a s tím je také spojeno detailnější nahlížení v programu. Pokud
byste měli zájem se jakkoli podílet na novém vybavení do kuchyně MŠ, prosím, obraťte se na nás.
Pokud by se nám podařilo realizovat alespoň část, budeme moc rádi.
Náklady na výše uvedené jsou:
Robot Profesional...cena cca 25 tis.
Vodní lázeň – ohřívací pult...cena cca 20 tis.
Vylepšení softwaru...cena 15 tis.

