
Výsledky dotazníku 2022       

1. Otevření MŠ   výsledek    
celkem 41 dětí z toho 32 
odpovědí       

Veverky odpovědí      

6:00-16:00 13 41,90% 90%    

6:30-16:00 15 48%     

7:00-16.30 4 13,00%     

       

       
celkem 31 dětí z toho 22 
odpovědí       

Sluníčko       

6:00-16:00 5 23% 50%    

6:30-16:00 6 27,00%     

7:00-16.30 2 10,00%     

7:00-17:00 3 14,00%     

5:45-16:00 1 1,60%     

neuvedlo čas 5 23%     

Sluníčko z 22  Veverky z 31   
5. Informovanost rodičů - známky2-
3 5 z toho 1 dal za 3  3   

 17 dali za 1 nebo se nevyjádřili  28 dali za 1 nebo se nevyjádřili  

       

6. Finanční náročnost  - známky 2-3 9 z toho dali 3 respon. 3  4 jen známka 2  

 13 dali za 1 nebo se nevyjádřili  27 dali 1 nebo se nevyjádřili  

       

7. Vnitřní vybavení – známky 2-3 3   4 z toho 1 dal za 4  

 19 dali za 1 nebo se nevyjádřili  27 dali za 1 nebo se nevyjádřili  

       

8. Venkovní vybavení - známky2-3 5 z toho 2 dali za 3  4 z toho 2 dali 3 a 4  

 19 dali za 1 nebo se nevyjádřili  17 dali za 1 nebo se nevyjádřili  

       

       

10. Práce školní jídleny 2-3 10 z toho 4 dali známku 3  13 z toho 4 dali známku 3  

 12 dali za 1 nebo se nevyjádřili  28 dali za 1 nebo se nevyjádřili  



       
12. Vzájemná spolupráce 
rodičxškolka 2   5   

 20 dali za 1 nebo se nevyjádřili  26 dali za 1 nebo se nevyjádřili  

       

       
14. Jednotlivé poznámky od 
rodičů  vlastní Web, FB je nouzovka   společný výlet s rodiči  

  více ovoce a zeleniny 2x   pestřejší strava 2x  

  společný výlet s rodiči   alternativní stravování 2x  

  logo cvičení   kroužek pro děti  

  dbát na pitný režim   návštěva dětí od 2 let  

  záhonky v zahradě   více stmelovat kolektiv dětí, neškatulkovat  

  tvoření venku v zahradě   podporovat i ty, kteří nejsou "borci"  

  více výletů     

  více pobytu venku     

  

aktivity pro děti, které nespí, a to nejen pro 
předškoláky     

  nenutit je spát     

  odstranit jedovaté dřeviny ze zahrady     

       
Co vyplynulo s vašich odpovědí? Od září 2022 zůstává otevírací doba školek stejná, jako doposud. S poznámkami ke stravě půjdeme za stravovací komisí, 

která pracuje ve škole a předneseme vaše požadavky a některé náměty, které jste navrhovaly budou podle možností realizovány v příštím školním roce. 

Děkujeme všem rodičů dětí z mateřských školek, že si udělali čas na vyplnění krátkého dotazníku a napsali, co by chtěli změnit či podpořit. 

Pěkné prázdniny s malými radostmi a velkým dobrodružstvím pro děti přejí členové školské rady při ZŠ a MŠ Velké Losiny.  13. června 2022 


