
 

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče předškoláků  

Čas sběru dotazníků: červen/červenec 2017 

V roce 2017 jsme oslovili rodiče předškolních dětí, abychom se na základě jejich podnětů  

a postřehů mohli posunout dál ve zkvalitňování našich služeb. Děti, které v tomto roce z naší 

školky odcházely do prvních tříd, jsou až na jednu výjimku děti rodičů, kteří s námi před  

4 lety sdíleli ne zcela lehké začátky provozu nové školky. Mohli tak do určité míry sledovat 

její zrod a vývoj a podílet se také výraznější měrou (než je možná obvyklé) na tom, jaká je 

školka dnes a jaké zázemí poskytla jejich dětem. Všem rodičům za důvěru, pomoc, podporu  

a nakonec i vyplnění tohoto dotazníku moc děkujeme! 

          

Otázky a odpovědi rodičů:                                                                                                      

1. Proč jste si vybrali ke vzdělávání svého dítěte právě naši školku? Byla to náhoda 

nebo záměr? Pokud záměr, tak v čem? 

Z odpovědí rodičů vyplývá, že volba „Benjamínku“ (tehdejší název pro současnou 

školku) byl náhodný, neboť nebylo pro dítě místo ve státní školce. Tuto náhodu 

hodnotí rodiče jako šťastnou náhodu a výborné rozhodnutí, po čase se výběr stal 

záměrným - prvně jsme potřebovali hlídání, kolektiv a filosofie školky a jejich přístup 

k dětem nám velmi vyhovoval. 

 

2. Byli jste během doby, kdy bylo dítě ve školce zapsáno, se svou volbou spokojeni 

nebo nespokojeni, a proč? Naplnila školka vaše očekávání? 

Všichni rodiče uvádějí, že byli se svou volbou spokojeni, a to po celou dobu  

a nadmíru a školka ve všech směrech předčila nebo splnila jejich očekávání. Školku 

nezměnili, ani když později měli už možnost získat místo blíž svého bydliště. Jedna 

z maminek uvádí jako významnou důvěru vůči učitelkám a kompetence, které se její 

dítě ve školce naučilo:  ze 100% učitelkám důvěřuji, jsou to profesionálky, které svou 

práci milují. B. se naučila říkat svůj názor, naučila se přijímat kritiku, naučila se 

trpělivosti a zvládat životní překážky. Nebojí se nových věcí a umí zvládat své emoce. 

Jiní rodiče vyjádřili své obavy z přechodu do dalšího stupně vzdělávání:  občas jsme 

zapochybovali, zda toto ve všech ohledech příjemné a přívětivé místo nebude potom 

zhoršovat přechod a adaptaci na realitu (30 dětí v 1. třídě). 

 

3. Mohli byste popsat silné a slabé stránky školky? 

1. Silné stránky:  



- individuální přístup 

- malý kolektiv, méně dětí a tím pádem i lepší sociální vazby mezi dětmi 

- vedení dětí k umění samostatně řešit problémy 

- logopedická péče 

- přístup veškerého personálu k rodičům i dětem 

- lidskost, laskavost, obětavost, srdce na pravém místě, vřelost 

- obětavost, ochota 

- umění obejmout, pohladit a vyslechnout a poradit 

- rodinná atmosféra 

- skromná školka, která ví, že zahrnout děti materiálními hračkami není  

to pravé. Dětem stačí málo a to je ve výsledku hodně 

- edukativní pomůcky 

- Klokanův kufr 

- absence televize 

- skvělá emailová komunikace paní ředitelky 

- komunikace s učitelkami, veškeré dotazy či problémy s dítětem jsou řešeny 

velmi rychle.  

2. Slabé stránky 

- Někdy až moc e mailů  

- Hřiště na zahradě 

- Žádné 

 

4. Co se Vám konkrétně líbilo – nelíbilo na: 

V oblasti vzdělávání rodiče hodnotí jako pozitivní  prvky z Montessori výuky, 

množství důvtipných a praktických edukativních pomůcek, zařazování týdenních 

témat do výuky (sopky, Asie atd. ), projekty jako byl babywatching a návštěvy  

různých institucí (nemocnice pro plyšáky, Janáčkova akademie, balet…..). 

V oblasti výchovy (předávání hodnot a postojů, způsoby komunikace, řešení 

problémů…) hodnotí rodiče velmi citlivé a smysluplné řízení, žádné extrémní směry, 

řešení problémů velmi korektně a citlivě. Jedna z maminek uvádí, že tato oblast byla 

pro ni i pro dceru nejdůležitější.  

V oblasti spolupráce s rodiči hodnotí rodiče dostačující komunikaci, všechny 

informace včas, přesné. Spolupráci hodnotí jako výbornou, k organizaci školky nemají 

připomínek a považují ji za skvělou.  

 

 

 

 



Je něco, co jsme nezmínili a považujete to za důležité? 

V této školce je velmi citlivě pracováno s vyvíjející se osobností dítěte. Zároveň jsou zde 

nastavená jasná pravidla. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti k druhým a práci v kolektivu, 

výborné je i zařazení postižených dětí do běžného provozu školky. Vše, co se v této školce 

naučí, je výborná průprava do budoucnosti. 

Nejvíce oceňuji možnost konzultací s odborníky na výchovu.  

 

Závěr: 

Děkujeme za zpětnou vazbu, které se nám od vás dostalo. Budeme i nadále pokračovat 

v cestě, kterou jsme si zvolili, aby mohli i další rodiče, kteří přijdou po vás, zažívat, že naše 

školka je pro jejich dítě bezpečným místem. A s těmi e maily to nějak promyslíme, aby jich 

nechodilo tolik  

Zůstávejte „pod křídly andělů“ i mimo prostory naší školky  

                                                                                                                      

 

V Brně dne 21.7.2017 

                                                                                                                        Petra Škrdlíková a kol.  

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


