
Dotazníkové vyhodnocení školního roku 2021/2022

Děkujeme rodičům za zpětnou vazbu,  všechny Vaše odpovědi,  náměty,  připomínky jsme pečlivě
pročetli. Tady je vyhodnocení a naše reakce. 

1. Co se Vám v Mateřské škole Pornice líbí?

,,Velice oceňuji vedení dětí k výrobě různých výrobků z papíru, přírodních materiálů atd., k malování
obrázků, plnění  úkolů zábavnou formou,  jsem spokojena se vztahy dítěte a paní učitelek,  velice
oceňuji i nezbytnou přísnost, která je opravdu někdy zapotřebí.“

,,Pozitivní přístup, ochota, dobrá komunikace, příjemné paní učitelky a šikovná paní ředitelka, hodně
zážitků pro děti  (akce,  výlety,  besídka atd.),  syn se do školky každý den těší,  a to je pro mě ta
nejhezčí vizitka, že ve školce všechno funguje jak má.“

„Na všem co MŠ dělá je zřejmé, že máme společnou prioritu – zdraví a rozvoj našich dětí, líbí se
nám program, děti  se do školky těší,  každá cesta autem přes Pornice je doprovázena radostným
zvoláním: „ mami, tati, támhle je školka “  díky za to!“

,,Zázemí, přístup k dětem, individuální konzultace, informace na webu, možnost logopedie, výlety.“

,,Líbí  se mi přístup zaměstnanců jak k dětem, tak k nám rodičům, rozmanitý program pro děti,
dodržování zásad správného a slušného chování. “

,,Laskavý přístup k dětem, pestrý program, aktivity a zážitky pro děti, vybavení a okolí MŠ, super
vedení webových stránek.“



,,Skloubení  pravidel,  řádu a  citlivého  přístupu k  dětem,  jsem ráda,  že  činnosti,  vzdělávání  není
ponecháno na dobrovolnosti dítěte, např. tvoření, pracovní listy, pracují a tvoří všichni, oceňuji, že
dítě přichází z venku čisté i když je bláto, není nabádáno ke skákání do kaluže, lezení v mokré trávě
a podobným aktivitám ,, přírodně “ laděných školek, autentický přístup, pravdomluvnost učitelek.“
Líbí se mi dotazníky  :) a hodnota, kterou zpětné vazbě od rodičů přikládáte.

,,Krásná výzdoba, je vidět práce dětí, paní učitelky vždy tématicky nastrojí celou školku, je vidět, že
vás práce s dětmi baví.“

,,Přístup  paní  učitelek,  jejich  kreativita,  vyzdobená  školka,  přátelská  atmosféra,  spousta  akcí
a výlety.“ 

,,Přátelské prostředí, neskutečné množství aktivit, nejen výlety, ale i akce v rámci školky (barevný
týden), vybavení školky (hračky, pomůcky, skříňky, hřiště...), pestrý vyvážený jídelníček, moc se mi
líbí, že jako maminky víme, co se ve školce děje prostřednictvím fotek na webových stránkách, líbí
se mi besídky, není to totiž samozřejmost – zvláště ve školkách ve větších městech.“

,,Přátelské jednání všech zaměstnanců, výlety mimo školku pro všechny děti, dokumentování akcí
a výletů – fotografie, které si potom mohou rodiče s dětmi prohlížet.“

,,Vše, dobrá péče, starostlivost a podpora, kolektiv p. učitelek je úžasný i paní ředitelka.“
,,Dcera je spokojená se vším, má ráda p. učitelky, hlavně paní učitelku Janu a paní Saparovou, líbí se
mi akce pro děti, výlety, které MŠ pořádá pro děti.“

Reakce mateřské školy:

Děkujeme, pro nás je to velká motivace do další práce.

    

2. Co se Vám v Mateřské škole Pornice nelíbí?

,,Konkrétně nemám odpověď na to, co se mi nelíbí, jsem celkově velmi spokojena, jediné co bych
ráda navrhla, aby se do denního programu školky zahrnovala i ranní rozcvička – protahování svalů,
dřepy, držení rovnováhy aj., tento návrh je spojen s doporučením odborného lékaře, ke kterému mé
dítě chodí, cvičení provádíme i doma.“

Reakce mateřské školy:

V denním programu – režimu dne je každý den před svačinou zařazeno ranní cvičení. Zařazeny jsou
zdravotní  cviky,  pohybové  hry,  proudová  cvičení,  taneční  hry,  cvičení  s  náčiním,  cvičení  na
sportovním nářadí aj.  Pobyt venku za každého počasí (mimo extrémního větru, náledí,  mrazu či
bouřky) je plný pohybových aktivit a her. Převážně volnou formou s minimem řízených činností. Po



odpoledním odpočinku je také denně zařazena pohybová chvilka s protahovacími cviky, jógovými
prvky, pohybovými říkadly atd.

,,Nenapadá mě nic.“

,,Nelíbí je příliš silný termín, prostor ke zlepšení vidím v komunikace směrem k rodičům, respektive
využívané komunikační kanály, ty jsou aktuálně tyto 3: osobní kontakt, web a nástěnka, líbilo by se
mi  například  být  informován  formou  emailů  nebo  zpráv  na  WhatsApp,  příchozí  zprávy  (díky
upozornění v telefonu) neujdou pozornosti, zejména pokud školka naplánuje program s třídenním
předstihem (nebo informaci na web vyvěsí později než na nástěnku).“

Reakce mateřské školy:

Mateřská  škola,  rodiče  i  vedení  školní  kuchyně  MŠ  Morkovice  od  října  2022  používá  aplikaci
Twigsee.  Informace a plánované akce se vystavují  v polovině předchozího měsíce na nástěnce v
šatně, na webových stránkách školy i v aplikaci Twigsee. Ve výjimečných případech reagujeme na
aktuální nabídky.

,,Poměrně časté sladké odměny, mohlo by být více akcí s rodiči.“

Reakce mateřské školy:

Dáváme za pravdu, reagujeme od začátku školního roku na podnět a odbouráváme sladkosti v MŠ.
Snahou je i minimalizovat sladkosti při případných oslavách a svátcích v MŠ.

Došlo k naplánování společných akcí na období září až prosinec a počítáme s aktivním zapojením
rodičů. Jde o spolupráci při přípravě společných aktivit a akcí v MŠ i mimo ni.

,,Možná více akcí s rodiči během roku.“

Reakce mateřské školy:

viz. reakce nahoře a k tomu...

Poslední  dobou  se  nám  zdá,  že  děti  jsou  někdy  až  přepodnětované,  neklidné,  nesoustředěné
s oslabenou komunikační dovedností a prospěl by jim klid pohoda a čas strávený v kruhu rodinném,
pobyt venku nebo rozvíjení individuálních zájmů jako např. fotbal, taneční kroužek, hasiči atd.

,, Spíše doporučení na loučení s předškoláky – bylo by dobré mluvit na mikrofon, bylo vše krásně
nachystané a určitě to dalo mnoho práce, jen byla velká škoda, že to nebylo slyšet, možná udělat
akce odděleně, zvlášť piknik a zvlášť rozloučení. “



Reakce mateřské školy:

Souhlasíme, i z našeho pohledu organizace měla nedostatky. Z chyb se rozhodně poučíme. Děkujeme
za uznání a vážíme  si upřímnosti.

,, Vždy jsem se nejvíce bála těch schodů, ale nikdy se nic nestalo. “

Reakce mateřské školy:

Určitě nejste sama.  Držíme se hesla: „Bezpečnost na prvním místě!“ Na druhé straně, děti se učí
koordinaci  pohybů,  rovnováze,  překonávat  překážky,  orientovat  se  v  prostoru  atd.  Opakovaně
jednáme se zřizovatelem o vybudování nových vyhovujících a dnešní době odpovídajících podmínek
s vlastní kuchyní pro děti předškolního věku. Pokud chcete lepší prostorové podmínky pro své děti,
můžete oslovit své zastupitele obce, zřizovatele MŠ.

,, Nic mě nenapadá, jen spokojenost. “

,,Zatím jsme se s ničím negativním nesetkali.“

 

,,Není nic co bych vytkla.“

Co od Mateřské školy Pornice očekáváte?

,,Aby mé  dítě  chodilo  do  školky rádo,  cítilo  se  tam dobře,  našlo  si  tam kamarády,  aby školka
dopomohla  a podpořila správnou výchovu a vedení dítěte, oceňuji vedení pevnou rukou, které se mu
ve školce dostává.“

,,Přípravu dítěte  na nástup  do školy,  rozvoj  a  vzdělávání  dítěte,  zážitky  pro dítě  (všeho druhu),
příjemné prostředí, příjemný, ochotný a vstřícný personál, vzájemná dobrá komunikace.“

,,Že bude i nadále skvělá, aktivní a že v ní budeme potkávat spokojené děti, paní učitelky a rodiče.“

,,Myslím,  že  školka  plní  všechna  naše  očekávání,  šťastné  děti  co  se  těší  do  školky,  uvolněnou
atmosféru propletenou pravidly, ať tento krásný čas nikdy neskončí.“



„Všechna očekávání jsou naplněna, očekávám individuální přístup, hlavně v pomoci dítěti začlenit se
do  kolektivu,  aby  překonalo  –  překonávalo  sebe,  svou  nesmělost,  dopomoc  introvertní  dětem,
pozornost všem dětem… je naplněno.“

Níže uvedené neznamená, že není plněno :)
,,Spolupráci (učitelé – děti – rodiče), informace a rady ohledně dětí, líbily by se mi dílničky pro děti
i rodiče.“

Reakce mateřské školy:

S dětmi tvoříme velmi často během dne. S radostí využijeme tvořivosti a kreativity rodičů, kteří svou
ukázkou práce v MŠ mohou také hodně obohatit děti. V odpoledních hodinách pracující rodiče bojují
s časem, děti bývají unavené a víme, že chtějí trávit čas doma. Zaměstnanci školky také potřebují čas
na přípravu na další pracovní den a potřebují být se svou rodinou.

,,Šťastné a veselé děti plné nových zážitků ze školky.“

,,Očekávám klidné, pohodové prostředí bez stresů, že se mé děti budou těšit do školky jako doposud
a budou vyprávět své zážitky ze školky, což se děje, takže jsem maximálně spokojená.“

,,Očekávám pomoc s dětmi, taky mi už hodně pomohly, jsem spokojená, logopedická průprava.“

,,Šťastné a spokojené dítě, které se domů vrací plné zážitků.“

,,Od školky jako obecně očekávám, že udělá mému dítěti takové prostředí, aby se tam rádo vracelo,
aby se do školky těšilo,  a  to  MŠ Pornice naprosto splňuje,  očekávám přátelský,  vlídný přístup,
pochopení (zvláště u těch nejmenších), ale zároveň pevné hranice, které musí dítě respektovat, v prvé
řadě toto vše musí učit děti rodiče a školka to ,,jen“ krásně doplňovat, neočekávám jen pochvalu,
když je dítě šikovné, naopak pokud dítě ,,ubližuje“ nebo se nechová hezky, očekávám, že se toto
chování vytkne, vysvětlí, že to není hezké. “ 

,,Napadlo nás vytvořit skupinu Opičky a Delfínci na WhatsAppu a přidat tam všechny rodiče, mohly
by se tam sdílet fotky, ale i akce, co budete ve školce pořádat. Moc se nám líbila společná akce před
školkou. Byli bychom rádi za víc takových akcí  společně s rodiči např. opékání špekáčků, výlet na
Švábku, akce kterou by pořádali  rodiče např.  pohádkový les s  úkoly pro děti,  vymyslete termín
a moc ráda zorganizuji a zapojím rodiče.“ 

Reakce mateřské školy:

Aplikace Twigsee podle nás mnohé vyřešila. Reakce na ni jsou po individuálních konzultacích jen
kladné a spokojenost je oboustranná. Další skupiny např. na WhatsAppu můžete mít. Tady v tomto a



podobném prostředí  jsme  zdrženliví  a  nepovažujeme  je  z  profesního  a  soukromého  hlediska  za
vhodné.
Aktivitě a novým nápadům ze strany rodičů se meze nekladou. Tak do toho! Rádi se přidáme a akce
podpoříme. Na druhé pololetí plánujeme za aktivní podpory rodičů a přátel školy připravit našim
dětem a prvňáčkům ze ZŠ Morkovice  Den dětí.  
Uvítáme Vás rádi i v MŠ, kdy dětem ukážete co děláte, co umíte, jak se co dělá, s čím a jak pracujete,
umožníte  nám  exkurze  na zajímavá místa ...už  u  nás  byli  rodiče: malíř,  kadeřnice,  babička
knihovnice,  aranžérka  adventních  věnců  a  dekorací,  navštívili  jsme  statek  plný  zvířat  Pornice,
zemědělskou techniku a chov dobytka v Počenicích  a mnoho a mnoho dalšího….


