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Atmosféra školy je 
pozitivní. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 
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O dění ve škole mám 
dostatek informací. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 
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Líbí se mi výzdoba školních 
prostor. 
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spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 
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Zařízení a vybavení školy 
jsou ve vyhovujícím stavu. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 
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Líbí se mi webové stránky 
školy. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 

nevyjádřil se 
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Sledovanost webových 
stránek školy. 

dvakrát týdně a více 

jednou týdně 

jednou až třikrát do měsíce 

zřídka nebo vůbec 
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Jsem spokojen se stravou 
ve školní jídelně. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 

nevyjádřil se 
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Činnosti ve školce mé dítě 
baví. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 
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Mám možnost kdykoli 
konzultovat s učitelkami 

záležitosti týkající se mého 
dítěte. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 
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S učitelkou se vždy 
domluvíme a z výsledku 

mám dobrý pocit. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 
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S výchovně vzdělávací 
prací učitelek jsem 

spokojen. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 
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Při pobytu ve školce je 
moje dítě spokojeno. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 
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Jsem spokojen s aktivitami 
mimo školu (výlety, 

kulturní akce, …). 

líbí se mi moc líbí se mi 

mohly by být lepší nelíbí se mi 

nevyjádřil se 
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Četnost aktivit mimo školu 
(výlety, kulturní akce, ...). 

mohlo by jich být víc e je jich akorát 

mohlo by jich být méně nevyjádřil se 
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Líbí se mi kulturní 
programy a akce školy. 

líbí se mi moc líbí se mi 

mohly by být lepší nelíbí se mi 
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Četnost kulturních 
programů a akcí školy. 

mohlo by jich být víc e je jich akorát 

mohlo by jich být méně nevyjádřil se 



 

 

 

Moc se nám líbilo, chtěli bychom pochválit: 

 Chválíme a oceňujeme tvořivost a nápaditost učitelek. 

 Líbí se nám otevřenost a aktivita učitelek a jejich přístup. 

 Líbí se nám, že MŠ rozšiřuje aktivity a pružně reaguje na svátky. Moc díky 

za Den otců. 

 Uvítací dopis byl moc milý. 

 Týdenní plán nevisí na nástěnce jen tak. Je vidět, že se s dětmi skutečně 

pracuje. 

 Besídky jsou super – krátké, a přeci se na všechny dostane. 

 Líbí se nám úklidové procházky do přírody. 

 Vítáme odpolední ovocné svačinky domů. 

 Super výlet. 

 Chválíme Den matek. 

 Chválíme pestrý jídelníček, dostatek ovoce a zeleniny. 

 Chválíme absenci televize. 

 Líbí se nám vystoupení dětí na akcích a besídkách, dílny (Sv. Martin). 

 Líbí se nám výtvarné práce dětí. 

 

Nelíbilo se nám, chtěli bychom změnit: 

 Uvítali bychom lepší souhrnné informace pro nově příchozí. 

 Bylo by dobré informační cedulky na nástěnce datovat. Když nejsme 

chvilku ve školce, nevíme, zda jsou aktuální – pojem „zítra“ není úplně 

přesný. 

 Přidat herní prvky na zahradu a zastřešit pískoviště. 

 Nelíbí se nám 5 týdnů zavřená školka. 

 Přáli bychom si účast paní ředitelky na všech akcích MŠ, nejen na těch 

společných se ZŠ. 

 


