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Dotazník MŠ Olomučany 
Březen 2020 

Celkem bylo doručeno 23 dotazníků. 5 dotazníků bylo vyplněno online a 18 v papírové formě. 
Ve veřejné verzi dotazníku nejsou publikovány jména osob. Jsou známy pouze členům školské rady a 
řediteli MŠ a ZŠ. 

Jste spokojeni s materiálním vybavením MŠ? (např. dostatek hraček, knih, odpovídající zázemí, 
dostatek herních prvků na zahradě, apod.)? 

 

Pokud jste zvolili Ne, můžete pár slovy doplnit, jaké změny byste uvítali? 

Nemohu zhodnotit, nevím jaké vybavení hraček, knih a herních prvků na zahradě mají 

 

Pokud jste zvolili Částečně nebo Ne, specifikujte s čím nejste spokojeni. Jaká navrhujete řešení? 

Nevyhovuje mi jakým způsobem je v MŠ řešeno plavání, konkrétně, že není zajištěn provoz pro děti, 
které buď do plavání jezdit nechtějí nebo ze zdravotních důvodů (např. jsou po nemoci) nemohou. 
Vzhledem k tomu, že plavání je dobrovolné a je nad rámec vzdělávání dětí v MŠ, měla by také školka 
zajistit náhradní provoz MŠ pro tyto děti a ne tuto povinnost přenést na rodiče, kdy rodiče musí 
zajistit hlídání pro dítě, a to i přes to, že dítě do školky může jít, rodič ho tam dát chce a hradí 
školkovné, ale není mu to ze stany MŠ umožněno. Navíc, pokud dítě má hrazen kurz plavání a do 
plavání nejede, je tento den prakticky hrazen dvakrát, přesto si rodiče musí zabezpečit dítě jinak. 
Pokud tedy chce MŠ poskytovat dětem tuto činnost (nad rámec povinného) měla být také schopna 
zajistit náhradní provoz pro ostatní děti (které se plavání z jakéhokoliv důvodu nemohou účastnit) a 
ne rodiče "vydírat stylem Pokud dítě nejde plavat = musí zůstat doma a udělejte si to jak chcete". 

Nevyhovuje nám organizace v době plaveckého výcviku. Jestliže je dítě po nemoci, od lékaře  povolena 
účast v dětském kolektivu, ale plavání nedoporučuje, musíme jako rodiče opět řešit hlídání dítěte v 
tento den.  Jestliže se dítě na plavecký kurz nepřihlásí vůbec (nemá zájem, zdrav. důvody) nemůže v 
dny plaveckého výcviku navštěvovat školku vůbec. I jako předškolák, který má předškolní přípravu 
povinnou. Školka by měla zajistit možnost předšk. vzdělávání pro všechny děti, které si toto platí, ať už 
rodiče či stát. Upřednostnili bychom termín na podzim či pozdní jaro. Ne období chřipek. 

Myslím si, že paní ********** by se měla více věnovat své práci, než tomu, že se snaží vychovávat 
děti a rodiče ve školce. 

Uvitali bychom vetsi informovanost s rodici ohledne ditete za dany den. 

Více herních prvků na zahradě 

Uvítal bych více herních prvků na zahradě. Typu lanových prolizaček a pohybových prvků 

Přetopeno, nemocné děti ve školce (zelené rýmy) 

Ano 
96% 

Ne 
0% 

Nebylo zaškrtnuto 
4% 
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Více herních prvků na zahradě 

 

Jste spokojeni s provozem MŠ (klima / atmosféra MŠ, přístup personálu k dětem, otevírací doba, 
akce MŠ – divadla, besídky, karnevaly, plavání)? 

 

Pokud jste zvolili Ne, můžete pár slovy doplnit, jaké změny byste uvítali? 

Celková provozní doba je krátká. Při plaveckém kurzu- pokud dítě neplave, musí si je rodiče 
vyzvednout. Mělo by zůstat v MŠ. 

 

Pokud jste zvolili Částečně nebo Ne, specifikujte s čím nejste spokojeni. Jaká navrhujete řešení? 

Ocenila bych školku do 16:30 h. 

Otevírací doba do 16:30 

Protože nemáme v Olomučanech babičky, musíme vyzvedávání řešit zkráceným prac. úvazkem. Při 
vhodném počasí by mohly děti chodit na zahradu i odpoledne např.: duben-červen 

Otevírací doba do 16:30h 

Nevyhovuje nám krátká provozní doba odpoledne. Máme problémy s vyzvedáváním. Uvítali bychom, 
kdyby školka fungovala alespoň do 16:30h. 

Školka od 6:30-16:30h 

Otevírací doba bez částečného úvazku nelze stihnout vyzvednout děti do 15:45 bez pomoci babiček a 
kamarádů. Doba od 6:30? Je nutná? Jaký je poměr dětí od 6:30/15:45? 

 

Ohodnoťte komunikaci mezi rodiči a MŠ (jako ve škole). Na řádky pod touto otázkou můžete 
specifikovat anebo navrhnout případná řešení pro zlepšení. 

 
 

Ano 
48% 

Částečně 
44% Ne 

4% 

Nebylo zaškrtnuto 
4% 
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Komentář ke komunikaci mezi rodiči a MŠ 
 
Komunikace ze strany učitelek k rodičům je malá, prakticky vše probíhá prostřednictvím nástěnky. 
Může se tedy stát, že když se dítě vrací po delší nepřítomnosti (např. nemoc) nejsou rodiče seznámeni 
s aktuálními akcemi, které nejsou zahrnuty do plánu akcí na předmětné období. Tudíž bych uvítala 
např. při akcích konaných nad rámec plánovaných nebo toho co si aktuálně mají děti donést do školky 
(např. ovoce, zeleninu, ... a jiné "pomůcky")  třeba e-mail, a to i u plánovaných akcí, kdy děti někam 
jedou, info co vše vzít s sebou, kdy se vrací, atd. (tak jak to probíhá v ZŠ, kdy vždy přijde informativní 
mail, přestože tyto informace mají děti zapsány v deníčku). Případně průběžné info jak si dítě ve 
školce vede, co je potřeba zlepšit, atd. 

Zlepšení přístupu některých učitelek k dětem při jejich příchodu (např. všimnout si příchodu dítěte do 
třídy a přivítat ho, navázat s ním kontakt a pomoci mu zapojit se do probíhajících činností). 

Ocenili bychom komunikaci přes e-mail (nejen aby byly informace na nástěnce) - o akcích v MŠ, co si 
děti mají přinést do školky...  

Viz vyse.vetsi zajem ze strany skoly k rodicum 

Když se na něco zeptám dostanu poctivou odpověď a necítím se odbytá - to oceňuji. Přesto mi trochu 
chybí nějaká obdoba rodičáku, kde by si pedagogové udělali pár minut času na každého rodiče. 
Zpětná vazba jak si díte stojí (v sebeobluze, v kolektivu, jídle, chování) není ideální a aktivní vyptávání 
při vyzvedávání dítěte mi připadá nemístné, máte tou dobou jinou práci. Popř. by se děti mohly krátce 
ohodnotit psanou formou. Rodič by věděl na čem má u dítěte zapracovat (pokud dítě třeba zlobí v 
určitých situacích, nebo se naopak necítí dobře apod.) 

Někdy se informace na nástěnce objevují pozdě, někdy jsou nepřehledné. 

MŠ nedostatečně komunikuje osobním přístupem - preferuje výlepky na dveřích a web. stránkách či 
přes dítě. 

Byli jsme z předchozí školky zvyklí, že na nástěnce bylo napsáno, co celý den dělali. Někdy je 
zorientovat se na nástěnce plné lejster a papírů opravdu věda. Stačilo by kdyby paní učitelky řekly při 
vyzvedávání co se bude dít a co je potřeba. Nebo třeba formou emailu. 

Chybí nám osobnější komunikace od paních učitelek, vše bývá na nástěnce, ale mnohdy by nám 
ulehčilo, kdyby se o důležitých věcech paní učitelky zmínily osobně. 

Když potřebuji, tak se domluvíme. Párkrát se nám stalo, že jedna paní učitelka se odvolávala na 
druhou, tak byla domluva složitější. Na stránkách není telefon a paní uč. ********** Pokud není 
zrovna přítomná, nelze se dohovořit! :o( 

Mezi rodiči a učitelkami ve třídě je celkem dobrá, ale vedení moc nekomunikuje. Chybí třeba 
informace o akcích emailem. 

Uvítala bych "konzultační hodiny" kde bych se jednou za čas dozvěděla, jestli mé dítě ve školce jí, spí  

Uvitala bych informace o akcích (divadla, besídky, změny provozu) formou emailu 
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Jste spokojeni se stravováním v MŠ? (svačiny, oběd, pitný režim, způsobem odhlašování dítěte ze 
stravování, ...)? 

 

Pokud jste zvolili Ne, můžete pár slovy doplnit, co Vám v jídelníčku chybí, přebývá apod.? 

Jen bych viděla možnost zlepšení ve způsobu odhlašování obědů (internet), jídlo hodnotit nemůžu, dítě 
neřekne a nevím jak ve školce jí. 

Přijde mi, že strava určitě vyhovuje normám, ale dala by se modifikovat do daleko zdravější formy. 
Například dle projektu - Skutečně zdravá škola Margit Slimákové. Vadí mi neustálé rozdávání 
bonbónů ve školce!!!! 

Uvítali bychom pestřejší jídelníček, bohatší na zeleninu a ovoce. Nelíbí se nám rozdávání sladkostí. 
Navrhujeme projekt Skutečně zdravá škola.cz 

Obohatit pitný režim ovocným čajem mimo svačiny a oběd 

Podporujeme zdravou výživu. Dovolila bych si pouze vytknout některé svačiny, které děti mají občas 
na přilepšenou. Malá porce ovocné výživy či mléčný výrobek zabalený v plastu - radši prosím čerstvé 
ovoce, upečenou buchtu nebo uvařený pudink ke snězení v MŠ. 

Je to klasická školní strava. Trochu invence do jídelníčku by neškodilo. Do jídelníčku zakomponovat i 
jiné přílohy než ty klasické. Pohanku, jáhly, špaldoto, bulgur. Inspirace - Hanka Zemanová, Margit 
Slimáková 

Vypustila bych Nutellu. 

Ke svačinám bych uvítala více zeleniny (rajčátka, okurky atd.) A trochu kvalitnější suroviny 

 

Máte nějaké další návrhy, nápady, připomínky, které nebyly výše zmíněny a chcete se k nim 
vyjádřit? 

Větší zabezpečení MŠ.  

Celkově jsme s MŠ spokojeni a myslíme si, že je to jedna z nejlepších MŠ v okolí. (Vycházíme z našich 
zkušeností a zkušeností našich známých, kteří mají děti v Blansku či okolních vesnicích.) 

Jsem moc ráda, že se snaží děti brát na výlety, dělají besídky pro rodiče, chodí plavat. Opravdu velká 
pochvala, že zareagovali na požadavky dětí ohledně plaveckého bazénu, nám osobně moc vyhovuje 
přesun plavání do Boskovic, naše děti odmítaly v Blansku plavat, teď si to chválí. Jen ještě malý tip 
kam by se mohlo jezdit za humna na vyukové programy: Dům přírody MK 

Děkuji za Vaši skvělou práci a energii, kterou věnujete našim dětem!!! Velice by se mi líbila občasná ( 
např. 1x za pololetí) setkání rodičů, dětí a pedagogů na půdě školky - piknik, dětský den, bobování 
apod.  

Nedostatečné oplocení zahrady 

Ano 
83% 

S výhradami 
4% 

Ne 
13% 
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Preferovali bychom kontrolu uzavírání branek kolem MŠ. V příp., že se dítě neúčastní kroužku, 
preferujeme zajištění provozu MŠ pro zbytek dětí. 

Celkově jsme se školkou spíše spokojeni, jen nám vadí, že není více otevřená rodičům. Komunikací 
zejména. Málo společných akcí pro rodiče. Vadí nám rozdávání sladkostí!!!!! 

Uvítali bychom otevřenější přístup k rodičům. Větší využívání zahrady. Uvítali bychom, kdyby děti 
chodily ven i odpoledne, když to počasí dovolí. 

Dřívější vyjádření o provozu při prázdninách min. 14 dní dopředu, pro lepší zajištění dětí (když bude 
školka uzavřena). 

S MŠ jsme spokojeni, děti chodí rády, nicméně inovace směrem ke zdravější, ekologičtější a v tomto 
smyslu modernější MŠ rádi i finančně podpoříme. Oceňujeme, jak se s dětmi povídá a maluje o zdravé 
výživě!!! To stejné by bylo super i na téma ekologie. Jednak povídání a jednak chování v praxi. 
Vyrábění jen z kompostovatelných věcí atd.... Ten sněhulák z igelitu v šatně Berušek je odstrašující 
příklad - děti by měly vědět a vidět, kde skončí a že bude ještě dlouho "tát"!!! Děkujeme moc za 
iniciativu! 

Více využívat zahradu!!! Postavit domeček z klacků, nechat tam děti více realizovat. Zahrada je moc 
krásná, ale vypadá "sterilně". Využívat ji i odpoledne. Plot!!!! Mohl by se opravit!!!! Zamyslet se nad 
rozdáváním bonbonů, včetně těch narozeninových. 

Méně dětem pouštět TV 

Na podzim se mi nejednou stalo, že mé dítě mělo ještě odpoledne mokré boty i přesto, že ve skřínce 
mělo gumáky. Stačilo mu říct, co si má obout, ve třech letech samo nedokáže zhodnotit, co je vhodné 
do jakého počasí. 

 


