
  

 

 

Dotazník spokojenosti s MŠ Kurandové 2021/2022 
 

Celkem 57 odpovědí 

Dotazníkové šetření mělo za úkol zjistit, jaká je spokojenost dětí a rodičů v naší mateřské 

škole. Celkem se zapojilo 57 respondentů, což je cca 60% z celkového počtu oslovených 

respondentů. V letošním roce se podařilo oslovit o 10% více rodičů, což vnímáme pozitivně.  

Všem rodičům děkujeme za upřímné odpovědi a také pochvaly, které jste nám napsali. 

Všechny náměty a připomínky z loňského roku byly zohledněny při plánování. Taktéž tomu 

bude letos, kdy vaše nápady zakomponujeme do koncepce rozvoje naší školy.   

Po zhodnocení dotazníkového šetření, jsme mile potěšeni z vašich převážně kladných 

odpovědí a moc si této skutečnosti vážíme.  

 

Velký kus dobré práce odvedli v tomto školním roce naše paní učitelky, asistentky, ale také 

všichni provozní zaměstnanci. Z dotazníku vyplývá, že děti do naší mateřské školy chodí rády 

a jsou spokojené. Věříme, že tomu tak bude i nadále.  

 

Těšíme se ve školním roce 2022/2023 na další spolupráci a společné zážitky.    

 

 

 



  

 

Dotazník spokojenosti rodičů s MŠ Kurandové – vyhodnocení 

 

 

 
 

 

 



  

Pokud Vám ve vybavení MŠ něco schází, uveďte prosím zde. 

Nic mě nenapadá 

Neschází  

Nevím.  

Prostor pro manipulaci s vodou (nalévání, čerpání), větší (pro více dětí) a bezpečnější 

prolezačka 

ne 

Chybí mi zastřešené místo pro parkování kol a kočárků a stojan na kola s větším 

zabezpečením (např. za zamykatelnou brankou). Dál bych uvítala větší prostor (a věšák na 

kabáty) v zádveří, kde se děti i rodiče zouvají. 

Nic 

NIC 

 

Odpověď:  

 Zahradní prvky jsou schválené bezpečnostní ochranou a pravidelně procházejí každý 

rok revizí. O environmetální prvky typu „práce s vodou“ jsme zažádali v rámci 

projektu MAP II. Uvidíme, zda nám dotace v budoucnu bude poskytnuta.  

 Šatní věšáky můžeme zakomponovat do další fáze rekonstrukce šaten, která 

pravděpodobně proběhne v létě 2022/2023. Jsme limitováni finančními prostředky, 

proto neslibujeme, ale pokusíme se je do plánu zakomponovat.  

 S prostorem v šatnách bohužel nic neuděláme, tam jsme limitováni m2.  

 

 
Prosim sjednotit kanaly komunikace s rodici. Obcas je info jen na dveřích, obcas jen v 

tydennim příspěvku na webu atd. Chapu, ze to mate hekticke, zvlaste ted ke konci skolniho 

roku, ale my rodice take :-). Bylo by dobre se treba domluvit s jednou maminkou, ktera by 

info davala do whattsapp skupiny.. 

 

Odpověď:  

 

 Typ tohoto dotazu, viz výše, řešíme každý školní rok. Můžeme/te navrhnout na 

třídních schůzkách v září, zda nějaká ochotná maminka by třídní informace rozesílala 

přes WhattsApp skupinu. Věřím, že by to ocenily i paní učitelky.  

 

 



  

 

 

 

Víte, v jakém programu naše školka pracuje a co je jeho náplní?  Uveďte krátce, jak 

program vnímáte. 

57 odpovědí 

Začít spolu 

Zacit spolu. Libi se mi, ze program klade duraz na uceni ruznych dovednosti hravou formou, 

tymovou spolupraci a deti maji ze skolky mnoho zazitku napr.z poznavani ruznych profesi, 

pokusu, vyletu a zajimavych akci, kam jsou zapojovani i rodice. 

ano 

Program Začít spolu, kladeným důraz na rozvoj a samostatnost dítěte. Individuální 

přístup.Vnímáme ho velmi pozitivně, jen tak dál.👍 

Program Začít spolu vnímám velmi pozitivně, učit se respektu k sobě navzájem a budovat 

vztah školka - rodič. 

Pôjdme začít spolu 

libi se mi smisene tridy 

Zacit spolu - deti maji krasna hraci centra,kde se nauci vsechny aktivity,pomahaji si,protoze 

jsou ruzne stari a uci se spoustu novych veci mezi sebou,komunikace je uzasna s detmi i 

rodici,ukazuji,jaky maji mit deti rezim a co vse zvladat 

Začít spolu - program prospěšný pro budoucí fungování v běžném kolektivu, dítě se učí 

fungovat jak s mladšími, tak staršími spolužáky. 

Ano, začít spolu 

Začít spolu, vnímáme to stručně řečeno tak, že se děti učí být k sobě tolerantnější 

(mladší/starší), učí se samostatnosti. 

Ano, program začít spolu, mám u vás druhého syna a max..spokokenost 

Začnem spolu a Montessori 

Spolu. Malí s velkými. Je to OK. 

Samozrejme pozitivne,jsme radi,ze mame skolku s programem Zacit spolu. 

Začít spolu - děti si navzájem pomáhají 

ano vím, Začít spolu.... moc se nám to líbí 

Dobře 

Program Začít spolu, moc se mi je koncepce líbí. Líbí se mi komunikace školky s rodiči.  

Rozvoj déti 

Zacit spolu 

Ano, zaçít spolu, líbí se mi ccelý koncept, velcí pomáhají mladším, učí se od sebe navzájem 

(starší trpělivosti, mladší všemu od starších). Kromě pozitiv, ti malí pochytají i nějaké 

nevhodné chování mnohem dříve, ale to by stejně přišlo.. 

Vnímám ho tak, že se děti učí praktické věci do běžného života, učí se vycházet spolu 

Začít spolu. Je to super. 

Vekovy mix deti ve tride se mi líbí 

Spolupráce rodičů se školkou ....děti si samy zvolí centra... 

Dobře 

 

 

 

 

 



  

 

Začít spolu, Velmi dobrý program 

Program Zacit spolu.Z meho pohledu skolka komunikuje s rodici ve vsech smerech,zajistuje 

zajimave programy pro deti. 

Začít spolu. Velmi pozitivně vnímám podporu samostatnosti a vzájemne pomoci mezi dětmi 

napr. při oblékání. 

Ano, je přínosný pro osobní rozvoj dítěte. 

Zacit spolu,tzn.budovani zakladu spoluprace... 

Začít spolu - centra aktivit - parádní, dítě má na výběr, co dané dopoledne bude dělat 

jsem velmi spokojen 

Program Začít spolu, rozvíjí samostatnost, dovednosti dětí, zapojuje rodinu… 

Začít spolu 

Program Začít spolu, školka vede deti k odpovědnosti, samostatnosti, pomoci mladším. 

ano začít spolu, program se mi líbí 

Pozitivně 

Program Začít spolu. Program se nám libí zejména pak činnost v centrech. Také se nám líbí 

vedení k samostatnosti (i když to ze začátku bylo pro našeho syna asi náročnější). Líbí se nám 

ranní společné úkoly a řada dalších věcí. 

začít spolu - aktivní zapojení rodičů do dění ve školce 

Program Začít spolu je skvělý, oceňuji každotýdenní téma, práci děti v centrech a možnost si 

je vybírat, množství akci, do kterých se můžeme zapojit i my rodiče, informovanost o náplni 

práce dětí, atd. 

Program "Začít spolu", vnímám ho "partnersky", otevřenost školky vůči rodičům a dětem a 

obráceně. 

Začít spolu - program vnímám velmi pozitivně, myslím si, že děti rozvíjí správným způsobem 

velmi pozitivně. 

Zacit spolu - centra aktivit, poznavani a zkoumani na vlastni kuzi. 

Skvely pro rozvoj ditete,moznost vyberu,sebevzdelavani 

Začít spolu, propojení rodičů dětí a školky. Vnímám ho velmi kladně. 

Program Začít spolu vnímám jako velký přínos v chodu školky - v přístupu k dětem (vedení k 

samostatnosti, vzájemnému respektu), zapojování dětí do kolektivu i zapojování rodičů do 

programu MŠ. 

Začít spolu, vnímám jej velmi pozitivně 

Začít spolu- smíšené třídy, vzájemná pomoc a učení se jeden od druhého 

Školka pracuje v programu Začít spolu. 

Ano, hodnotím kladně. 

Ano,super 

Začít spolu. Kladně. 

 



  

Je něco, co se Vám na programu Začít spolu mimořádně líbí? 

38 odpovědí 

Viz vyse 

Vse vyse uvedene. 

děti se učí samostatnosti, spolupráce mezi dětmi 

mmmm 

Vedení dětí k samostatnosti 

propojeni deti ruzneho predskolniho veku 

Je to urcite variabilita,dokazi se poprat s kazdym tematem a centrem,takze deti maji spoustu 

novych znalosti a dovednosti 

Možnost učit se od starších, zároveň to, že mladším a méně zkušeným je třeba pomáhat. 

centra, maximální zapojení rodičů do dění ve školce 

Myslím, že tak jak to vedete je moc fajn 

Prijde mi to správné, socializace v sirsi vekove skupine 

učení samostatnosti 

centra, spolupráce, komunikace... 

Ano, centra aktivit pro děti. Možnost vybrat si, co který den chtějí dělat. 

Že si děti pomáhají. 

Vse 

Dcera často vypráví o práci v centrech, o tom, jaka centra si vybírá a proč, co vyráběli, jak. 

Libi se nám moznost volby a odpovědnost za svou volbu. 

Vede k samostatnosti dětí. 

Otevřenost mezi rodinou a školkou 

mix všech věkových skupin 

Centra, komunikace v kruhu, aktivity 

Že děti dělají spoustu činnost, které vycházejí z běžného života - třeba vaření, pečení. Že 

dělají různé pokusy, objevy, bádají. Že děti aktivně spoluvytvářejí program ve školce - nejsou 

jen pasivními příjemci. 

Vidím pokrok u syna a snažíme se ho vést k samostatnosti i doma. 

individuální přístup ke každému dítěti, spolupráce mezi dětmi, učitelkami a rodičem 

Náš syn je vždy nadšený z činnosti v centru domácnost, kdy se reálně pracuje (např. peče 

apod.). Obecně se nám líbí, že činnosti v centrech jsou velmi zajímavé a často blízké 

reálnému světu. 

Možnost vstoupit do třídy i s mladším sourozencem a udělat společně ranní ukol. Možnost 

poznat ostatní děti ve třídě. Společně vybrat centrum aktivit, podívat se na výtvory všech dětí. 

Být součástí třídy i jako rodič i jako sourozenec. 

Centra a komunikace a spolupráce s rodiči... 

Vedení dětí k samostatnosti jak v praci tak v myšlení. 

centra aktivit a to, že si dítě může samo vybrat, čemu se chce daný den věnovat 

To, že si děti mohou samy zvolit formu poznávání. 

Líbí se nám hlavnĕ centra aktivit a akce s rodiči. 



  

 

Zapojování dětí do kolektivu - jsem překvapená, jak výborný kolektiv dětí se v naší třídě daří 

vytvořit a udržet, jak jsou všechny děti k sobě navzájem přátelské, vstřícné. Hodně oceňuji 

věkovou heterogenitu ve třídách, kdy se mladší rychle učí od starších a starší se zase učí 

pečovat o své mladší spolužáky, i když je to někdy může zdánlivě "brzdit" ve vlastním rozvoji 

a třeba se trochu i nudí. Ale takový je život a i s tím je třeba se naučit pracovat. 

Vstřícné a respektující prostředí, zároveň zodpovědnost deti 

smíšené třídy 

Líbí se mi, že jsou děti ve třídě věkově namíchané a že starší pomáhají mladším. Také se mi 

líbí náplň jednotlivých center aktivit. 

Nic konkrétního mě nenapadá. 

centra, zapojení rodičů 

 

Je něco, co se Vám na programu Začít spolu nelíbí? 

28 odpovědí 

Ne 

ne 

nic 

Nemám co vytknout 

Asi ani ne. 

Nic. 

Viz výše 

Nic 

- 

Nevím zda pro našeho syna (ve třídě nejmladšího) není "stresující" pravidelný ranní kruh. 

Pochopili jsme, že by ze děti měli přede všemi něco vyprávět. Když si vzpomenu na své 

dětství ve školce, tak by mne (jako velmi stydlivého) tato činnost jistě "stresovala" :-). Chápu 

ale význam pro rozvoj dítěte a upřímně nevím jak ten ranní kruh skutečně probíhá, možná je 

moje představa mylná. 

nic mě nenapadá 

asi ne 

Neni 

Není. 



  

 

 
Odpověď:  

 

 Tady Vaši pomoc určitě oceníme.  Nebojte se podělit o svoje zkušenosti a zážitky ze 

svého povolání v ranním kruhu, (např. lékař. letuška, paní učitelka ve škole, hasič atd.) 

jsou profese pro děti velmi atraktivní. A co více je skvělé, že si na to můžeme zahrát. 

  Dále oceníme i vaši pomoc v centrech. Někdy se pár rukou navíc prostě hodí.   

 

 
 

 

 

 



  

 
 

 

 
Jaký kroužek vám schází? 

Tanečky  

Hudební nástroj, dramatický kroužek 

tanečení kroužek pro děvčata, případně dramatika  

x 

- 

Angličtina s rodilým mluvčím, napr. Helen Doron má úžasné výsledky. Případná spolupráce s 

kroužkem tohoto typu 

Nevím. 

Nejaky sportovni treba florbal,atletika,brusleni (ale to bohuzel neni pro vsechny vekove 

skupiny,tak to chapu,ze nejsou) 

Hudební 

 

 

 

 

 



  

Nevim zda byl v nabidce nejaky dramatak, propadne krouzek spolecenskych her. To bych 

urcite uvitala.  

vědecké pokusy 

Tanečky, spivanky  

nic 

Ráda bych přidala technicky zaměřený kroužek (typu třeba Malá technická univerzita) - 

letošní Kroužek pro kluky měl v prvním pololetí krásně našlápnuto, ale po změně vedoucího 

šla rozmanitost náplně trochu dolů. 

plavání 

Více kroužku pro kluky  

Venkovni aktivity  

Hra na hudební nástroj 

nic 

angličtina 

Sport pro kluky 

Žádný  

Nevím. 

Sportovní a nebo vědecky  

zatim krouzky nenavštěvujeme 

 

Odpověď:  

 V příštím školním roce opět budeme spolupracovat s agenturou Rytmik, která 

zajišťuje nabídku kroužků a lektory. Plánujeme otevřít kroužek: dramatika, flétna, a 

pohybový kroužek. Nadále bude pokračovat opět keramika s Janou Tůmovou nebo 

hudební hrátky s angličtinou, který vede paní Dudková, Pohádkové cvičení s Káčou. 

 

 
 



  

 
 

 
 

Jaké další akce byste uvítali? 

16 odpovědí 

nnn 

myslim, ze akci je dost a deti jsou dost zabavene 

Myslim,ze tolik akci,kolik skolka ma bych sama nevymyslela a pokazde me uplne nadchnou 

nejakou dalsi 

Taneční 

Besidku pro rodice,staci jedna rocne,treba na Vanoce se zpivanim koled:-) 

ukázka dalších profesí (nejen policie, hasičů nebo záchranky) 

jsme spokojený 

Návštěva farmy s domacimi zvířátky, návštěva koní 

Spektrum akcí je tak široké, že nás nic nenapadá. 

Všeho dostatek 

Nevím 



  

 

Nás syn je nadšený z pravidelných pondělích výletů teď v květnu a červnu a ze solné jeskyně 

na podzim. 

Akce se spaním ve školce...myslím, že to děti stmeluje a klidně bychom se libovolným 

způsobem zapojili i my rodiče. 

dopravní výuku 

Je to určitě složité organizačně (a po covidové vlně dvojnásob), ale uvítala bych větší 

využívání pražských institucí - planetárium, NM, NTM, divadla. 

 

 
 

 



  

 
 

 

 



  

Co u svých třídních učitelů oceňujete? 

57 odpovědí 

Kreativitu 

Ocenuji prijemny a proaktivni pristup k detem. Jsem vdecna, jak se pani ucitelky detem 

venuji. Dokazi v nich vzbudit nadseni pro ruzne cinnosti. 

lidskost a vždy pozitivní náladu 

hhhhh 

Vstřícnost a pohotové jednání 

Nadšení pro věc a neustálé nápady, co s dětmi podnikat. 

Vzťah a prístup k deťom, spoluprácu s rodinou.... ich osobnosť.... 

napada a chut prauzivat si s detmi 

Komunikace,pristup,ochota 

Zájem o děti a úžasnou kreativitu. 

přístup, empatie, nasazení 

vstřícnost, toleranci, pozitivní naladění, ochotu. Učitelky Anetku, Janu a Jíťu máme moc rádi, 

školu úžasné a nemůžeme si je vynachválit. 🙂 

Mají kladný vztah k deštěm, jsou milé, přátelské, usměvavé, komunikativní, a syn je má moc 

rád 

Individuální přístup, dodržení pořádků 

Celkovy pristup, fajn tymovy duch (zabicky) 

Trpelivost,snahu dite posunout nekam dal,v ramci moznosti individualni pristup,trpelivost pri 

jidle s detmi,odvahu se s nimi poustet do vetsich projektu a aktivit jakozto dopoledni a 

celodenni vylet. 

Otevřenost, ohleduplnost 

trpělivost, komunikaci, laskavost, úsměv :) 

Laskavost a podporu dětem 

Trpělivost, milý a přátelský přístup. Úsměv na tváři. 

Zodpovédnost za každe dité 

Bohatý program a řadu aktivit, které s dětmi stihnou. 

Vstřícnost, trpělivost s dětmi 

vstřícnost a porozumění 

Ze pri potizich veci aktivne resi 

Vést děti k samostatnosti s trpělivostí... 

Pozornost, moudrost a trpělivost 

všechno, jsou nejlepší 

Pozitivni pristup,dobrou naladu,kreativitu 

Obrovsky si vážíme individuálního a podporujiciho přístupu k nasi dceři, která má sklony k 

uzkostnosti. Díky podpoře paní ucitelek ale všechny neznáme akce, kterych se zpočátku boji, 

zvládne nakonec krasne a je znát, ze to podporuje její sebedůvěru a odvahu i v situacích mimo 

skolku. Moc za to dekujeme! :) 

Rady ohledne vychovy 

Indivudální přístup, otevřenost, práce s týdenními reporty, fotografie z akcí 

přístup k dětem a informovávaní rodičů 

Komunikativnost, vstřícnost, chuť vymýšlet a realizovat aktivity, výlety nad rámec svých 

povinností. Noční spaní ve šiolce a výlety mimo Barrandov jsou příjemné zpestření nejen pro 

děti. 

jak se mile a vstřícně chovají k dětem 



  

Cením si ohromné množství času, energie a trpělivosti, které do své práce vkladadají. 

Obdivuji množství akcí a aktivit, které pro děti připravují, budou mít nenahraditelné 

spomínky na školkové dny. 

nadšení do každé aktivity/přátelskou atmosféru 

- 

Chuť pracovat s dětmi a jejich snahu o vzdělávání. Ve vývoji našeho syna vidíme velké 

pokroky. Moc se nám líbí i pravidelný "report" o činnosti ve školce doplněný fotkami. U paní 

učitelek si velmi ceníme jejich aktivního přístupu k dětem. Nejlepší paní učitelky na 

Barrandově:-). 

otevřeneost, vstřícnost, laskavost, zájem, 

Nápaditost, otevřenou komunikaci s námi rodiči, intenzivní nasazení, pečlivost, pozornost k 

potřebám dětí , odvahu s dětmi vyrazit do města a na výlety 

Otevřenost. 

pečlivost, krásný a spravedlivý přístup k dětem, bohatý a zajímavý program pro děti (týdenní 

témata) 

skutečný / upřímný zájem o dítě 

Komunikativnost, pristup. 

Trpelivost 

Zapalení s jakým připravují program. 

Máme velké štěstí na skvělý tým paní učitelek ve třídě. Oceňuji jejich přístup k dětem, 

spolupráci s rodiči, dokumentování a podrobné informování o dění ve třídě, rozmanitost 

aktivit, které ve třídě s dětmi podnikají. 

Laskavost, přijímající prostředí 

individuální přístup ke každému z dětí 

Usmev 

Komunikaci 

Paní učitelky jsou velmi milé, vlídné a usměvavé. Oceňuji také jejich otevřený přístup k 

rodičům. Ve třídě panuje přátelská atmosféra. 

Jejich pochopení k potřebám dětí, vlídnost a laskavost, jak k dětem přistupují, každodenní 

dobrou náladu a úsměv. 

Učitelky jsou moc hodné 

upřímnost, přístup k dětem 

 

Odpověď:  

 

 Moc děkujeme za upřímnou a pozitivní zpětnou vazbu. Upřímně si ji vážíme a všem 

pí. učitelkám vaši pochvalu rádi vyřídíme.   

 



  

 
- 

Davat informace drive vedet a taky mailem, ne jen na dvere papir  den dva pred akci 

Odměřenost, občasný postoj povýšenosti 

nic 

nic mě nenapadá 

Asi nic 

Nic 

nic 

x 

- 

Nic, je to na jedničku s hvězdičkou. 

Občas vice pozornosti, co si dítě obléká, kdyz ma náhradní oblečení a je špinavé, poslat ho 

převléknout. Když se nají, at neni spinave od jidla. Možná někdy vice pozornosti k detem, jak 

by chtely, aby se pani učitelky chovaly k jejim vlastním.  

nic 

--- 

Přístup k rodicum 

Nic.  

nic 

Nic. Respektive spíš poznámka: někdy dostanou děti úkol, aby něco přinesly. Syn je 3letý a 

doma mi to neřekne :) Dozvím se to pak od ostatních rodičů a když se ho zeptám, zda má 

něco donést do školky, vše odkývá, že ano, že to paní učitelky říkaly, ale on sám mi to 

neřekne, zapomene. Tak jen drobnost, že ne vždy se ke mně dostanou informace přes syna. 

Každopádně to není myšleno zle a obecně hodně chválím důraz na samostatnost dětí. 

Doplňuji, že všechny důležité informace se ke mně vždy dostanou z nástěnky či z mailu.  

Nic 



  

 

Nic mě v tuto chvíli nenapadá. 

Nevím, dělají co můžou... více dohlížet na správné sezoní oblečení🤷♀️ 

Nic 

Nic 

Nic 

nic 

Jen naprostá drobnost a malichernost, prosím neberte si osobně. Nemáme úplně shodný názor 

s hodnocením pohybových schopností našeho syna (špatná hrubá motorika) - dle hodnocení 

lékaře, lektorky na cvičení i toho co vidíme sami jako rodiče má náš syn dobrou, spíše 

nadprůměrnou, hrubou motoriku. Problém má však se soustředěním a pozorností - po 

tatínkovi:-). To způsobuje jeho drobné nehody, nárazy apod. 

Nevím 

Nic, jsem spokojena. 

ne vždy kontrolují, zda je dítě správně oblečeno s ohledem na počasí 

Všechno ok 

Nic 

nenapadá mě 

Nemám co vytknout. 

Nic. 

Nic 

Není co 

Nevim..tlačí na dochvilnost 

Nic 

Nic 

nic 

Nic 

nevím 

Nic 

Sdileni informaci-casto jsou pouze na dverich skolky a pokud je dite nemocne,nedozvim se je. 

nic 

Nic 

Vůbec nic.  

Jsem za všechno moc vděčná 

Nic mne nenapadá  

Nevím, asi nic. 

Teď jen to spani predskolaku. Šarlotka je z toho vyrizena a nechce byt po spa. Hrozne se 

tesila, ze budou mit predskolaci vyhodu (a ona nespi po obede od 2 let...) a ted ze jednou 

zlobili, musi zase byt po obede v postylkach. 

Nic, myslím ze jsou hodný a moudrý  

nic mam je moc rada! 

Nič 

Nic. 

Nic :) 

 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy? (např. pomoc při 

úpravě školní zahrady, nátěry zahradního zařízení, stříhání rozrostlých keřů, oprava 

poškozené malby, malování, oprava školního nábytku, zprostředkování exkurze, besedy, 

sponzorské dary ve formě finanční nebo např. papírů, pastelek, hraček aj., spolupráce 

při pořádání akcí školy) 

27 odpovědí 

 

Radi zakoupime potrebny material/hracky i se zapojime do ruznych oprav (na co budeme nasi 

sikovnosti stacit :). Pokud mohu byt i jinak uzitecna, mohu napriklad pripravit nejakou 

dobrutku s detmi nebo vyrobit (vanocni) vyzdobu. 

údržba odrážedel, kol a pod., před Vánoci chvojí 

Sponzorské dary 

sponzorske dary 



  

 

Oprava kostymu,sponzorske dary 

Lehke upravy na šicim stroji,priprava obcerstveni,peceni,pracuji jako laborant v lekarne,takze 

pokud by se to nejak dalo vyuzit. 

spolupráce při akcí 

sponzorské dary ve formě finanční nebo např. papírů, pastelek, hraček, pomoc na zahradě 

Finanční dary 

Nákup kancelářskych potreb, hygiencickych potřeb, doplnění lékárničky,pomoc při uklidu či 

jinych akcích 

Pomoc s údržbou zahrady, případně drobné opravy, v příštím roce bude asi i možná finanční 

pomoc na koupi pomůcek. 

Co bude potřeba a v našich silách rádi se vším pomůžeme. 

Cokoliv 

Moc radi se zúčastníme práci na zahrade skolky, stříhání keřů i natirani zahradního zařízení 

Zakoupeni bazenku. 

Spolupráce při pořádání, něco napéct, manžel drobné opravy, nákup potřeb 

dle dohody s učitelkami ve třídě. 

Materiální sponzorský dar 

Sponzorské dary, spolupráci při pořádání akci školy, práce na zahradě. 

Studuji katedru animované tvorby na Famu. Pracuji na absolventském filmu. Mohla bych 

něco nakreslit, vybarvit. Studium a starost o děti mě ale zcela zaměstnává a silně vyčerpává.  

Ráda bych s čimkoliv dětem pomohla, ale zatím bohužel není prostor. 

Zapojení do center 

V tomto ohledu může pomocnou ruku nabídnout spíše tatínek. 

pomoc při úklidu (zahrady, školky), drobný sponzorský dar podle potřeby školky, spolupráce 

a pomoc při pořádání akcí 

vikendova brigada ve skolce (uklid, malovani, natirani, uklid zahrady...) 

Pomoc při úpravě zahrady, dary např. papir, pastelky,… 

spolupráci při pořádání akcí 

spolupráce při akcích, beseda 

 

Odpověď:  

 

 Děkujeme za veškerou součinnost a spolupráci, kterou nabízíte. Prosíme rodiče, kteří 

by rádi škole poskytli sponzorský dar, ať kontaktují vedení školy. Finanční prostředky 

budou účelově použity na vybavení školy, např. hračky a pomůcky pro děti. Případně 

je možné financovat či spolufinancovat akce pro děti. 

V září vám rozešleme ještě dotazník ohledně možné spolupráce, kde prosím konkrétně 

uveďte částku a jméno dárce. Po vyhodnocení vás budeme kontaktovat.  

 

 

 



  

 
 

 

Zamyslete se prosím, co by naše MŠ mohla pro vaše děti ve své práci zlepšit, jaké jsou vaše 

podněty a připomínky. 

20 odpovědí 

Za me neni co vylepsovat. Program ve skolce je na skvele urovni. 

mmm 

nic me opravdu nenapada, se skolkou jsem velmi spokojena 

Děláte to na 1* 

Více dohližejicich učitelů v odpoledních hodinách na zahradě. 

Informovat mailem a v dostatecnem predstihu. 

Zlepsit asi ne,ale udrzet si to co je,moc nadseni jsme byli z navstev solne jeskyne,vyberem 

akci na den deti,ruzne besedy napriklad s policii nebo zachranari. 

větší pozornost a pomoc dětem, které ji potřebují (zavazování kalhot, zapínání zipů, pokud to 

dítě samo nezvládlo) 

jsme spokojený 

Nelíbí se mi organizace zahradní slavnosti. 

Tato akce by mela byt odměnou pro deti. Minulý rok byli deti unavene, sedeli na slunci, nikdo 

se nemohl vzit obcerstveni, které sam donesl. Pani z kuchyně vsechny odhanely. Završení 

bylo hazeni sladkostí dětem, kdyz se je snazime všichni učit zdravému stravování. Libil by se 

mi program, jaký byl nacvičený s dětmi, ale aby tam byly souteze pro deti napriklad nebo 

nejake malovani na oblicej, něco pro ně. Toto se mi zdálo jako fraška. 

Nic mě nenapadá. 

Nic 

Nic mě nenapadá 

Ze začátku byl nástup pro našeho syna těžší jakožto úplně nejmladšího ze třídy. Ze starších 

dětí měl respekt a v jeho věku jich ve třídě moc není / nebylo - jeho kamarádka Adélka 

opustila školku záhy po nástupu. Dost dlouho trvalo než si asi našel kamarády (kombinace 

zpočátku častých nemocí + jeho neprůbojnost). Zpočátku měl problémy se samostatným 

oblékáním - určitě na to mohl být z domova lépe připraven, ale nároky nám připadaly 

poměrně vysoké na čerstvě tříletého, i když chápu, že úkolem učitelek není oblékat dítě. 



  

 Časem si to vše sedlo, teď do školky chodí moc rád, má zde své kamarády. Možná by 

našemu synovi ze začátku lépe sedla nesmíšená třída, ale chápeme i velké výhody smíšené 

třídy - těžko soudit. 

Možná mě napadne více věcí až v předškolním ročníku. Po zkušenostech z minulé školky ale 

opravdu nemáme žádný problém. 

Jsme venkovní rodiče, líbilo by se nám víc pobytu s dětmi venku....třeba v teplých měsících 

ranní scházení na zahradě, klidně i více pobytu venku v zimě či jindy v méně příznivém 

počasí. 

Vyhovovalo nám odhlašování dětí SMS, které se letos zrušilo :-( 

Možná jen více zpřístupnit angličtinu, nejen pro předškoláky, ale i pro mladší děti. A kdyby 

zase někdy nastalo uzavření škol (což už pevně doufám, nikdy nebude), tak umožnit alespoň 

občasné online setkání dětí a paní učitelek. 

Zrušila bych zasedací pořádek u stolečků (označení židlí značkami), tak jak to bylo v 

minulých letech. 

Nemám žádné připomínky. 

 

Máte nějaký další vzkaz pro paní ředitelku, paní učitelky či pro ostatní provozní 

pracovníky? 

33 odpovědí 

Ne 

Moc Vam vsem dekuji za skvelou praci! 

Jen tak dál, jste super :-) 

mmm 

jsem moc rada, ze mame syna ve tride zabicek, pani ucitelky jsou uzasne a jsem moc rada, ze 

je bude mit po celou dobu skolky! dekuji 

Dekuji,ze delate maximum a je to videt 

Děkuji, jsem opravdu velmi spokojená, jsem moc ráda, že k vám moje dcera chodí. Chodí 

moc ráda a ten posun je ohromný. 

Děkuji! 

Jen tak dál děvčata, tak jak to děláte, to děláte moc dobře 

Děláte to dobře :-) 

Ze jim neskutecne dekuji,jelikoz takovy posun jsem u syna necekala,od pocatku se hrozne 

rozvinul jak v socialni tak v motoricke rovine. Krasne se rozmluvil a sní i neco vic nez na 

zacatku roku :-) 

Vsem ostatni ze dekuji za jejich praci,pripravu akci,jidla v jidelne,celkove za chod skolky a 

pristup k rodicum. 

ne 

Jste skvělé, moc si vážíme Vaší práce a za vše děkujeme...Moc děkujeme za podporu 

Stellinky, dělá velké pokroky a to nás hřeje u srdce....jste úžasné. 

Moc všem děkuji, za milou péči o našeho syna ❤️také kuchyni a paní Pytlounové 

Děláte skvělou práci. 

Děkuji. Myslím si že svou práci děláte dobře. 

Mužů jen poděkovat všem 

Cítíme se u Vas ve skolce jako doma. Vládne u Vas krásná a otevřená atmosféra, která i nas 

rodiče automaticky motivuje ke kontaktu a sdílení. 

Díky za tuhle parádní školku, zvlášt naše oblíbené Veverky :-)) 

moc vám děkujeme za vaši práci. děláte ji dobře 



  

Děkujeme paním učitelkám za iniciativu a chuť dělat dětem školku ještě zábavnější, pestřejší 

než je. 

Děkujeme 🙂 omlouvám se za pozdní vyplnění. 

Máme velké štěstí, že jsme se dostaly do Vaší školky. 

Ze srdce děkujeme! 

Všem děkujeme za to, jak školka funguje! Obzvlášť děkujeme školní jídelně. A moc chválíme 

paní učitelky i paní asistentku ze třídy Kočičky - jsme s jejich prací maximálně spokojeni. 

jste úžasní a díky za Vás. uvědomujeme si, jaké nesmírné štěstí máme, že jsme se k Vám 

dostali. 

Chtěla bych moc poděkovat. Opravdu si vašeho pristupu a osobního nasazení vážíme. 

Budeme vzpomínat. 

Jste vsechny skvele a moc dekujeme 

Děkujeme za vaší práci a ochutu. 

Děkuji za to, jak školku vedete a staráte se o děti. 

 

Moc děkuji paní učitelkám a přeji jim jen to nejlepší. Těch 6 let se školkou uteklo jako voda. 

 

 
 

 

 

 

 


