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Základní údaje
Název výzkumu
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Zdenka Novakova

Autor

Jazyk dotazníku

Veřejná adresa dotazníku

Čeština
https://www.survio.com/survey/d/J6O6N3L3M4L1I6K5G

První odpověď

23. 09. 2021

Poslední odpověď

07. 10. 2021
15 dnů

Doba trvání
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Statistika respondentů

110

59

0

51

Počet
návštěv

Počet
dokončených

Počet
nedokončených

Pouze
zobrazení

53,6 %
Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku

Historie návštěv (23. 09. 2021 – 07. 10. 2021)
75

50

25

0

22.09.

24.09.

Počet návštěv (110)

26.09.

28.09.

30.09.

02.10.

04.10.

06.10.

08.10.

10.10.

Počet dokončených (59)

Celkem návštěv

Zdroje návštěv

Čas vyplňování dotazníku

15,3 %

33,9 %

46,4 %
11,9 %

53,6 %

100 %

Pouze zobrazeno (46,4 %)
Nedokončeno (0 %)
Dokončeno (53,6 %)

Přímý odkaz (100 %)
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28,8 %

1-2 min. (5,1 %)
2-5 min. (33,9 %)
5-10 min. (28,8 %)
10-30 min. (11,9 %)
30-60 min. (5,1 %)
>60 min. (15,3 %)
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Výsledky
Když přijdu do školky, panuje tam dle vašeho názoru pozitivní atmosféra?

Výběr z možností , zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Určitě ano

36

61,0 %

Spíše ano

20

33,9 %

nevím, nedokážu posoudit

1

1,7 %

spíše ne

0

0%

rozhodně ne

0

0%

Jiná

2

3,4 %

36 (61,0%)
20 (33,9%)
1 (1,7%)
0%
0%
2 (3,4%)
0%
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55%
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65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Komentář k výsledkům: Děkujeme za pozitivní odpovědi, je to i vaše zásluha.

nedávno jsme se přestěhovali a já nemůžu odpovědět na tuto otázku, protože nevím
Syn jeste nezacal do skolky chodit
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Těší se vaše dítě do školky, cítí se tam bezpečně?

Výběr z možností , zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

rozhodně ano

30

50,8 %

spíše ano

19

32,2 %

nevím, nemohu posoudit

3

5,1 %

spíše ne

0

0%

rozhodně ne

0

0%

Jiná

7

11,9 %

30 (50,8%)
19 (32,2%)
3 (5,1%)
0%
0%
7 (11,9%)
0%
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50%

55%
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65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Komentář k výsledkům: Je mi líto, pokud máte dojem, že se vaše dítě ve školce nudí, pokud se podíváte na denní režim a zasílané plány, lze soudit, že činnost
učitelek s dětmi je pestrá a na dobré úrovni. Adaptace je někdy pro dítě těžká, prožívá mnohdy poprvé odloučení od maminky, taky paní učitelka tam není jen pro
něj, ale pro všechny děti.. ale věřte, že to pomine.

Do skolky nikdy nechce, ale je to dano spis jeho povahou.
Minulý rok chlapec ze třídy kousal a jinak obtěžoval ostatní děti, letos naštěstí nenastoupil.
Je nestastne, neni prostor pro individualni pozornost aspon na chvili, nelibi se mu tam, nudi se
nedávno jsme se přestěhovali a já nemůžu odpovědět na tuto otázku, protože nevím
Dítě o školce mluví pěkně. Zatím má však "problém" při ranním odchodu rodiče ze školky.
ano, ale jelikož začínáme teprve školku navštěvovat, syn čerstvě 3 roky, tak někdy jsou slzy
Pláče, protože je na začátku. Paní učitelky dělají vše pro to, aby neplakalo.
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Poskytuje školka dle vašeho názoru dobrou úroveň výchovy a vzdělávání?

Výběr z možností , zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

rozhodně ano

29

49,2 %

spíše ano

22

37,3 %

spíše ne

1

1,7 %

rozhodně ne

0

0%

Jiná

7

11,9 %

29 (49,2%)
22 (37,3%)
1 (1,7%)
0%
7 (11,9%)
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Komentář k výsledkům: Děkuji za názor, domnívám se však, že učitelky by neměly být přetížené, komunikaci učitelka - rodič v době přímé vzdělávací práce
učitelky (to je, když pracuje s dětmi) nepodporuji, vyžádejte si kdykoli konzultaci s učitelkou, když nebude u dětí, pak se bude věnovat jen vám a komunikace bude
prospěšná vašemu dítěti. Jsme rády, že oceňujete zasílání plánů, myslíme si, že je to prospěšné.

ocenil bych vyšší úroveň, zda je dobrá nevím
Netusim, malo se s nami komunikuje, pretizeni ucitelky, nedostatek personalu
nedávno jsme se přestěhovali a já nemůžu odpovědět na tuto otázku, protože nevím
Nedokážu po pár dnech ve školce posoudit.
zatím nemůžeme posoudit
Rozhodně ano, osobně jsem velmi pozitivně překvapena všemi aktivitami a týdenními plány.
Nemohu posoudit

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Kladou učitelky na vaše dítě odpovídající požadavky ? (v sebeobsluze, výchově,
vzdělávání, vzhledem k věku, jeho schopnostem)

Výběr z možností , zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

rozhodně ano

28

47,5 %

spíše ano

22

37,3 %

spíše ne

1

1,7 %

rozhodně ne

0

0%

Jiná

8

13,6 %

28 (47,5%)
22 (37,3%)
1 (1,7%)
0%
8 (13,6%)
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Komentář k výsledkům: Ve školce pracují kvaliﬁkované učitelky, podle výsledků hospitací, které provádím jako ředitelka i podle těch, které organizuje zástupkyně,
jsou požadavky učitelek na děti v pořádku, odpovídají věkovým a vývojovým zvláštnostem dětí. V případě vašich pochybností si domluvte konzultaci s učitelkou a
sdělte konkrétní výhrady, určitě najdete společnou řeč. V případě neúspěchu se obraťte na p. zástupkyni nebo na mě. (ředitelku)

Přijde mi že kladou až velké nároky vzhledem k věku ditete
ocenil bych vyšší požadavky
Netusim, neni zpetna vazba a neni zajem o dite jako osobnost, pripada mi ze dite proste musi prezit
nedávno jsme se přestěhovali a já nemůžu odpovědět na tuto otázku, protože nevím
Nedokážu po pár dnech ve školce posoudit.
Nemohu dostatecne posoudit. Moje dite chodi do skolky prvni mesic
zatím nemůžeme posoudit
Nemohu posoudit
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Můžete jako rodič bez obav konzultovat s učitelkou záležitosti vašeho dítěte?
(domluvit si konzultaci)

Výběr z možností , zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

určitě ano

45

76,3 %

spíše ano

13

22,0 %

spíše ne

1

1,7 %

rozhodně ne

0

0%

45 (76,3%)
13 (22,0%)
1 (1,7%)
0%
0%
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Komentář k výsledkům: V listopadu budou navrženy termíny konzultací.

Jsem spokojený s tím, jak má škola nastavený informační systém? Info na webu, emaily, nástěnky.

Výběr z možností , zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

rozhodně ano

25

42,4 %

spíše ano

24

40,7 %

ne

3

5,1 %

Jiná

7

11,9 %

25 (42,4%)
24 (40,7%)
3 (5,1%)
7 (11,9%)
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Komentář k výsledkům: Je nám líto situace v loňském roce, kdy se po odchodu p uč. na mateřskou dovolenou nedařilo sehnat kvaliﬁkovanou učitelku, která by s
dětmi byla alespoň do konce roku. Střídání učitelek bylo opravdu pro děti stresující. Nyní je situace stabilizována. Poučíme se, že pokud by někde nastala neblahá
situace jako vloni, budeme každou změnu rodičům oznamovat. Všechny informace, které jsou na nástěnkách nebo v e-mailu by měly být i na webu. Pokud se
vám špatně zobrazují stránky na mobilním telefonu, musíte srolovat dolů a přepnout tlačítkem desktop na běžné zobrazení. Úvodní strana se týká obecných
informací, poté si rozkliknete obrázek vaší školky a tam je vše jen pro vás.

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Chybí podrobnosti
Skolka vubec nekomunikovala zmenu ucitelky ve Zelene tride/Kotorska. Urcite nedostatek komunikace.om
Prijde mi vse neprehledne, na internetu nekdy malo detailni.
Malo komunikace ze strani skolky, malo zajmu o zpetnu vazbu, informace si suskaji rodice mezi sebou
Nekontroluji web školky pravidelně, proto bych uvítala, aby všechny zprávy chodily rovnou i emailem.
Spíše ne, upřednostnila bych více informací digitalní formou
Ráda bych všechny informace zveřejněné na webu dostávala na email - nestíhám občas web sledovat.

Jsem rád, že byly znovu obnoveny doplňkové aktivity pro děti od 4 let (výlety,
kroužky, exkurze, divadla...) tak, jak byly realizovány před pandemií?

Výběr z možností , zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

rozhodně ano

52

88,1 %

spíše ano

2

3,4 %

spíše ne

0

0%

rozhodně ne

0

0%

Jiná

5

8,5 %

52 (88,1%)
2 (3,4%)
0%
0%
5 (8,5%)
0%
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Komentář k výsledkům: Sledujte plány, která vám zasíláme a uvidíte, že činnost dětí v běžném provozu je pestrá a zahrnuje rozvoj všech inteligencí podle
Gardnera. Nepodceňujeme ani základní činnost dětí v mateřské škole, kterou je hra ve všech jejích podobách. I na tu mají děti dostatek prostoru.

kdyby bylo i vice aktivit tak jen lepe
Již mám 5leté dítě
nedokážu posoudit, ale pokud by syn byl starší, tak aktivity určitě ano, je to velké plus pro dítě
netýká se nás
Nemohu posoudit
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Je vaše dítě spokojeno s poskytovaným jídlem ve školce? Velikost porce, možnost si
přidat, zdali mu chutná...

Výběr z možností , zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

rozhodně ano

23

39,0 %

spíše ano

26

44,1 %

spíše ne

2

3,4 %

rozhodně ne

0

0%

Doporučení pro nás:

8

13,6 %

23 (39,0%)
26 (44,1%)
2 (3,4%)
0%
8 (13,6%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Komentář k výsledkům: Pokud máte pocit, že vaše dítě dostává malé porce, konzultujte s paní učitelkou, ať dohlédne na to, že si dítě přidá. Vždy je jídlo na
přidání. V případě dalších dotazů se obraťte na p. hospodářku, vysvětlí vám vše, co je nejasné, včetně množství pomazánky nebo másla.

nemoho posoudit
netusim, nerekne mi to
Jídelníček je super ,ale naše dítě není jedlik.
nedávno jsme se přestěhovali a já nemůžu odpovědět na tuto otázku, protože nevím
Jídlo výborné,ale odpolední svačinky co se týče chleba nebo rohlíku by měli být více namazané.
Malé porce 0
Kromě pítek dovolit i pití vody z lahve/ze sklenice
Nemohu posoudit

Jaké jsou podle vašeho názoru silné stránky školy (co děláme dobře, pro co máme
dobré podmínky..)

Textová odpověď, zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x

celkove vnimam skolku i personal velmi pozitivne.
dobre podminky jsou pro venkovni aktivity diky velke zahrade i skolka uvnitr je pekna
Zázemí, vybavení, zahrada

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Zpestreni programu detem vylety, divadylky, zviratky ve skole
Jak to jde, tak byt venku
Moznost krouzku
Krouzky, vylety, aktivity, a obecne prace a detma je suprova,dcera tam rada chodi
Vzdelavani, jidlo, moc mile ucitelky
Dobré vybavení ve třídách i na zahradě. Možnost napít se venku z pitka pro všechny. Mile a dobre motivované paní učitelky. Pravidelný mailing
rodičům o tom co s dětmi budou paní učitelky dělat v následujících dnech.
Jsem spokojena se vsim. Pani ucitelky, kucharky, pani uklizecka...Vsechny jsou skvele. Skolka je take moc hezka, zahrada je super. Jsem rada, ze
oba synove chodili k vam.
Školka má dle mého názoru skvělý personál - vždy usměvavý,ochotný,s učitelkami je možné vše řešit,na cokoli se zeptat.
Profesionální přístup a vlídnost učitelek
Jsme spokojeni
Tazko este hodnotit, syn navstevuje skolku jen par dni
Paní učitelky jsou skvělé a to je vaše veliké plus. Alespoň ty které znám více (Bára S, Katka S. a paní učitelka Hanka ze žluté) vstřícnost a dobrá
nálada všeho personálu.
Krásně vybavení školky a možnost výletů a jiných aktivit také super.
Na děti je kladeny požadavky na sebeobsluhu atd. v správné míře.
Se školkou jsem velice spokojena
Vytvoření větší skupiny dětí, interakce ve skupině, zabezpečené jídlo
vybavení, lokalita, až na výjimky kvalitní personál
Celkově jsme spokojenj
MIle pani ucitelky a personal. Vyborne doplnkove aktivity.
Skvely program pro deti, libi se mi system otisku prstu (i kdyz je to s nim nekdy slozite), prostory jsou pekne, dle meho je celkove pece o deti
na vysoke urovni.
program, kroužky
Hodně aktivit ať už v rámci běžného provozu nebo nad jeho rámec. Učitelky se dětem velmi pěkně věnují (od tvoření, hraní her, cvičení, zpívání
po čtení pohádek a rozvoj slovní zásoby) a vytvářejí podrobné plány. Děti se socializují i s jinými třídami a učitelkami na zahradě i během
odpoledne. Třídy jsou perfektně vybavené (elektronika, hračky, stavebnice, ...). Přístup k dětem (i rodičům) je tak individuální, jak jen je to
možné. Výborná kuchyně. Z většiny učitelek je cítit, že se v práci cítí dobře a jsou pozitivně naladěné.
Skvele ucitelky na Kotorske -dekuji!!!!
paní ředitelka, areál školky, doplňkové aktivity (divadlo, bruslení apod.), kuchyně a čistota
Dobře vybavené třídy, zajímavě a hravě vybavená zahrada.
Pěkný přístup k dětem. Učitelky, co do své práce dávají srdce i nápady. Snaha neustále vylepšovat školku uvnitř i zahradu.
Je dostupna, a je videt snazeni o zlepsovani,
Doplňkové akce a sport
nedávno jsme se přestěhovali a já nemůžu odpovědět na tuto otázku, protože nevím
Informace pro rodiče, super příjemný učitelky,
Byla jsem velmi mile překvapená různorodostí plánů na každý týden.
Kroužky, komunikace s rodiči, vstřícnost
Oceňuji přátelení mezi dětmi z různých tříd, častý pobyt venku, vybavenost zahrady, pohodovou náladu a úsměvy paní učitelek.
prijemne a vzdy dobre naladene ucitelky, vybaveni herny
Silna stranka jsou moc mile a vstricne pani ucitelky.
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Mám zde již třetí dítě. Jsem velmi spokojená s profesionalitou a vstřícností paní učitelek. Velmi oceňuji týdenní plány a četnost aktivit
(nepočítám období epidemie). Jsem ráda, že se na zahradě objevují nové atrakce.
Me dítě je spokojené, takže si myslím že chování k dětem je hezké. Co je důležité.
Doplňkové aktivity a akce.
Líbí se nám aktivity, které jsou určeny pro děti, víceméně programy, které se dějí v rámci školky (cirkus, divadlo, aj.). Paní učitelky jsou hodné a
naše dítě se do školky těší, nemáme žádné výhrady.
Organizace kroužků v rámci školky, výlety a jiné aktivity.
Přístup všech zaměstnanců školky je ve vztahu k dětem i rodičům příkladný a výborný, čehož si samozřejmě moc ceníme.
hezká zahrada, milé učitelky a personál
Kroužky, časté výlety, zájezdy. Milé a vstřícné ucitelky, rodinná atmosfera
Nedokážu po pár dnech ve školce posoudit.
společná aktivita dětí, naučné hry
Velké množství zajímavých aktivit a akcí. Zajištění provozu o prázdninách.
Programové plány pro každý týden, akce v i mimo školku, hodně venku
Skvělé paní učitelky, které se věnují dětem individuálně. Naše dítě při příchodu pláče míň a míň (je na začátku docházky prvního roku), ale když
ho vyzvedáváme, vždycky si hraje a vypráví, jak to bylo ve školce fajn, co měli k jídlu atp. Takže za rodiče určitě absolutní spokojenost.
Zajišťování doplňkových aktivit pro děti, konzultace s třídní učitelkou, práce na zahradě - nové prvky i práce dětí na záhoncích
akce a program pro deti
Líbí se nám hudební a výtvarný rozvoj dětí a trávení času venku.
Organizace,prijemny personal, komunikace s rodici, zabezpeceni vnitrnich casti skolky (otisk).
Informování rodičů o všem, vybavení školky a zapojení do projektů, organizovanost, bezpečí pro děti, osnova učení. Celkově se mi moc líbí jak
školky vedete.
Zatím nemůžeme posoudit
Moc se mi libi, ze Vase skolka neni pouze mistem, kde “hlidate” deti, ale nalezite je vzdelavate a rozvijite. Vase aktivity a pristup hodnotim jako
nadstandartni.
Dobrý tým učitelek s milým a rozumným přístupem k dětem i rodičům.
Aktivní zájem o rozvoj dítěte - zajímavý program i doplňkové aktivity.
Zatim do skolky chodime velice kratce, ale jsme moc spokojeni. Zda se mi, ze komunikace smerem k rodicum je na veli dobre urovni.
Dostavame velmi pratelske emaily, kde se dozvim co deti budou delat, co je ceka. Pani ucitelky jsou mile, hriste je pekne.
Nemohu posoudit
Velká kapacita školky,velká zahrada pro děti,možnosti výletu pro děti
jsem rád za kroužky co jsou k dispozici
krásná zahrada, hřiště i pěkně vybavené třídy, hračky, výborný program pro děti, hodné paní učitelky
Zatím nemohu upřesnit přednosti po tak krátké době. Jsme ale s dcerou spokojené. Paní učitelky jsou moc milé(to bylo velmi milé překvapení
už první dny) a prostředí je celkově příjemné.
Komentář k výsledkům: Děkujeme.

Jaké jsou podle Vašeho názoru slabé stránky naší školy. (co brzdí práci školy, ..)

Textová odpověď, zodpovězeno 59x, nezodpovězeno 0x
uvital bych kroužek anglickeho jazyka
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Větší dopomoc malým dětem , kontrola kompletnosti oblečení když jdou ven nebo se vrací
problemem je pro me chybejici toaleta pro rodice
Urcite nedostatek komunikace tykajici se uz zminovanemu stridani ucitelek v prvni pulce Roku 2021 v Zelene tride/ Kotorska. Obcas jsme jako
rodici byli prekvapeni ze tam ve tride cekala na deti nova ucitelka o ktere nic nevime a o ktere nam nikdo nerekl ani slovo. Jinak mozna bych
uvitala vic krouzku, vetsi kapacitu take.
Nic
Nemůžu hodnotit. Dcera chodi do skolky necelý měsíc. Zatím jsem nic neobjevila
Nevim o nicem.
Žádné slabé stránky ve školce nevidím,jsem spokojená,děti zrovna tak.
Zatím nemohu posoudit
Chybi mi angličtina pro deti ale chápu tuto situaci s covidem.
...
Nevím o ničem jen občasné nefungováni vstupních otisků.
Nízká úroveň vzdělávání, pohled na školku pouze jako na prostor pro hraní a ne vzdělávání, spatný pitný režim hlavně pro ty menší děti
skener otisků prstů, Liduška, informační systém (digitalizace omluvenek, elektronicky faktury s QR kódy, email s aktualitami, rezervace kroužků
online, ...), portfolio kroužků pro děti (hudební výchova, plavání)
Nepozoruji slabé stránky
Prozatim nic :)
Ponekud chaoticka organizace, v lete byly problemy s prihlasovanim do nahradnich trid - bylo by fajn tyto veci moct resit elektronicky, ne
dopisovanim se do kolonek na papire nebo telefonem (nekdo se nepochopi a vznikne zmatek), i kdyz chapu ze to je asi nad vase financni
moznosti.
nevím o ničem
Možná by bylo fajn pustit do školy ještě nějaké kroužky jiných subjektů (jiný sport než fotbal).
Skolka v prirode by byla fajn
Nedostatek kroužků - sportovní, hudební apod.
Málo učitelek na moc děti ve třídě. Občas vyčerpanost učitelů. Zařídila by jim větší přestávky během dne nebo výpomoc ve třídách, ať můžou
během náročného dnů vydechnout.
Větší rozmanitost kulturních akcí (jiné protagonisty...opakují se každý rok stejní) je spousta kvalitních souborů pro děti. Chápu, že není
jednoduché zajistit pro školky divadélko...ale chtělo by to trochu obměnit. Určitě by rodiče dokázali dát pěkné tipy.
Lampionový průvod je skvělý, ale ohňostroj mi přijde zbytečný. Děti se spíš bojí, než by to ocenily. Kouzelník a hudební produkce na
každoročním ukončení roku je děs.
Pretazeni ucitelky, slaba komunikace ze strani skolky, individualne ukoly ze ktere je znat, ze ucitelka zna moznosti diteti, kriceni a tahani deti,
neni prijimana konstruktivni kritika, neni snaha aby skolka a rodice spolupracovali, a nasli by se i dalsi nedostatky
Za minuly rok časté střídání učitelek ,ale tento školní rok začal na jedničku.
nedávno jsme se přestěhovali a já nemůžu odpovědět na tuto otázku, protože nevím
Nevím
Chybí mi zde angličtina (naživo)
Malý počet pedagogů, velké skupiny dětí,
Tolerance u těch nejmenších se samoobdluhou a pomoc při ní.
Nedokážu říct, jsme se školkou spokojení.
malo hernich prvku na zahrade
Nemoznost ucastnit se mladsím dětem všech kroužků.
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Osobně se mi příliš nedaří otevírat školku palcem, ale chápu, že to většině rodičů funguje a považuji to za dobrý nápad (paní učitelka nemusí
dělat vrátnou a může se věnovat dětem). Ocenila bych, kdybychom o některých informacích byli informováni emailem (např., že byly vypsány
kroužky, že se blíží výlet apod.) Ale chápu, že to je administrativa navíc, kterou paní učitelky nemají čas dělat.
Všimla jsem si že začala si ruce utírat do oblečení a sezení na zemi sedí na zadku a nohy ma vytočene do x co není dobře pro vývin noh a má to
vplyv na chození. Učitelky by měli víc dohlížet na správně sezení na zemi a učit utirani ruk do obrouzku a ne do oblečení při jídle či při jinych
aktivitách. Jinak jsme spokojený :)
Nejsou.
Nejsou žádné, které bychom chtěli zmínit.
Nic mě nenapadá
Zatím jsme na nic nepřišli.
Ne snad slabá stránka školy, ale pokud vyzvedává rodič dítě jen odpoledne, nedostane se k nástěnce, když jsou děti venku. Navíc ráno je druhý
rodič obvykle ve spěchu a ledacos přehlédne...
Myslím si, že se dá zapracovat na online výuce v průběhu covidu. A pokud se vrátím k předchozím ročníkům, možná by se dala zlepšit
komunikace směrem k rodičům, proc dochází častěji k fluktuací ucitelu. Často jsem ani nevěděla, že se dětem mění učitele a proč. Takže bych
uvítala transparentnejsi komunikaci.
Nedokážu po pár dnech ve školce posoudit.
Nemám, co bych vytkla, snad jen opakovaně amatérské fotografie ze školkového focení (to co si platíme - "kalendář" a naprosto nepraktický
rámeček s beruškou). Měla jsem možnost porovnat s tím, co mají v jiných školkách a stála bych o změnu.
nic si neuvědomuji
O ničem nevím.
Myslím, že by se dalo zapracovat na toku informací - způsob, čas, digitalizace (ve chvíli, kdy je dítě nemocné nebo odpoledne nemá člověk
přístup k nástěnce).
Na druhou stranu zatím nemám porovnání s jinou školní institucí, takže možná mám jen přehnaná očekavání
Děkuji za to, že chcete zpětnou vazbu.
spatna informovanost rodicu. Oficialne nam nikdo neoznami, ze ucitelky odchazeji a prichazeji. Detailnejsi podklady na konci a zacatku prazdnin
by take nebyly spatne. Diky
Loňský rok byl složitější ve všem,což chápeme ale časté střídání učitelů na nejmenší děti nepůsobí dobře .
Zatim jsem na nic neprisel.
Zatím nic.
Zatím nemůžeme posoudit
Jsem s chodem skolky spokojena, nic nevnimam jako slabou stranku.
Krátkodobé neplacené parkování pro vyzvednutí dítek ze školky
Nezabezpečené "parkování" koloběžek a kol dětí
Zatim nevime, Snad zadne nebudou :-)
Nemohu posoudit
Jsem možná jen pro více prolezaček,atrakcí na zahradě,vzhledem k velkému počtu děti
nevím
Bylo by dobré zvážit systém vyzvedávání dětí po obědě. Když si přijdete pro děti okamžitě v půl 1, ostatní děti co spinkají, už leží v postýlkách,
což si myslím, že může děti hodně vyrušovat. Naopak ty co čekají na vyzvednutí tam již bezprizorně čekají.
Zatím jsem nezpozorovala.
Komentář k výsledkům: O malé komunikaci ohledně střídání učitelek si přečtěte výše. Než jdou děti ven, paní učitelky zkontrolují, zdali mají děti zapnuté bundy..,
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zavázané boty.. Placenou angličtinu s rodilým mluvčím v dopoledních hodinách společně s učitelkou (dle našeho názoru opravdu nejefektivnější způsob výuky)
nepodporuje ČŠI - tak jsem ji letos neorganizovali. Odpolední hodina nemá téměř žádný kladný výsledek, děti jsou unavené. Proto ji letos nemáme.
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Nastavení dotazníku
Otázek na stránku

Všechny

Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Náhodné pořadí otázek?

Zobrazit ukazatel postupu?

Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?

Ochrana heslem?

IP omezení?

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Příloha: dotazník
Dotazník pro rodiče - školní rok 2021/2022 K
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Když přijdu do školky, panuje tam dle vašeho názoru pozitivní atmosféra?
Určitě ano
Spíše ano
nevím, nedokážu posoudit
spíše ne
rozhodně ne
Jiná

Těší se vaše dítě do školky, cítí se tam bezpečně?
rozhodně ano
spíše ano
nevím, nemohu posoudit
spíše ne
rozhodně ne
Jiná

Poskytuje školka dle vašeho názoru dobrou úroveň výchovy a vzdělávání?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
Jiná

Kladou učitelky na vaše dítě odpovídající požadavky ? (v sebeobsluze, výchově, vzdělávání,
vzhledem k věku, jeho schopnostem)
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
Jiná
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Můžete jako rodič bez obav konzultovat s učitelkou záležitosti vašeho dítěte? (domluvit si
konzultaci)
určitě ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

Jsem spokojený s tím, jak má škola nastavený informační systém? Info na webu, e-maily, nástěnky.
rozhodně ano
spíše ano
ne
Jiná

Jsem rád, že byly znovu obnoveny doplňkové aktivity pro děti od 4 let (výlety, kroužky, exkurze,
divadla...) tak, jak byly realizovány před pandemií?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
Jiná

Je vaše dítě spokojeno s poskytovaným jídlem ve školce? Velikost porce, možnost si přidat, zdali mu
chutná...
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
Doporučení pro nás:

Jaké jsou podle vašeho názoru silné stránky školy (co děláme dobře, pro co máme dobré podmínky..)
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Jaké jsou podle Vašeho názoru slabé stránky naší školy. (co brzdí práci školy, ..)
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