Vážení rodiče,
rádi bychom Vás touto cestou požádali z pozice zřizovatele MŠ o vyplnění dotazníku, který nám
poslouží k získání informací o celkovém pohledu rodičů na úroveň MŠ Ledňáček Hýskov.
1) Jste dostatečně informováni o všem, co se v MŠ odehrává?
ANO
NE
2) Jak hodnotíte komunikaci mezi Vámi a vedoucími pracovníky MŠ? (ředitelka, vedoucí
školní jídelny)

 

komunikace je problematická
mám všechny potřebné informace
vždy mi vyjdou vstříc a snaží se pomoci
nekomunikují, nejsou k zastižení
jiné uveďte prosím ………………………………………………………..

3) Jak hodnotíte komunikaci a předávání informací mezi Vámi a učitelkami v MŠ?





komunikace je problematická
mám všechny potřebné informace
vždy mi vyjdou vstříc a snaží se pomoci
nekomunikují, nejsou k zastižení
jiné uveďte prosím…………………………………………………………

4) Jste spokojeni s nabídkou odpoledních kroužků v MŠ?






ANO
NE uveďte důvody………………………………………………………..

5) Vyhovuje Vám způsob využití prostředků ze SRPŠ a jeho výše? (600 Kč za dítě)




ANO
NE uveďte důvody…………………………………………………………

6) Vnímáte předškolní přípravu v MŠ jako kvalitní a dostačující?




ANO
NE uveďte důvody………………………………………………………….

7) Je MŠ vstřícná k potřebám rodičů a jejich dětí?




ANO
NE

8) Jsou Vaše děti v mateřské škole spokojené?




vždy
občas
málo kdy
nikdy


9) Jste spokojeni s režimem spánku předškolních dětí? (pravidla odpočinku v nespavé třídě)




ANO
NE

10) Myslíte si, že děti tráví dostatek času venku? (dopolední i odpolední pobyt venku)




ANO
NE

11) Je dle Vašeho názoru dostačující vzájemná spolupráce mezi MŠ a rodinou dítěte?
(konzultace s pedagogy, dílny pro rodiče s dětmi, společné setkávání, besídky apod.)




ANO
NE

Pokud byste uvítali užší spolupráci v jakých oblastech.…………………………………..
12) Vyhovuje Vám platba zálohy 1.000 Kč na stravné, které se vrací po ukončení docházky
dítěte do ŠJ (tedy po několika letech)?
ANO
NE
13) Vyhovuje Vám vybírané množství hygienických potřeb pro děti?
ANO
NE
14) Prostor pro Vaše další vyjádření, co Vás trápí, co byste rádi změnili, na co byste se chtěli
zeptat apod.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Velice si vážíme Vašeho času při vyplnění tohoto dotazníku. Děkujeme OÚ Hýskov

