Anketa pro rodiče – leden 2021

Vážení rodiče,
Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih byla ústředím České školní inspekce v
Praze vybrána do projektu Příkladů inspirativní praxe (PiP), které budou ilustrovat
dosahování kvality vzdělávání ve vybraných kritériích. Vaše mateřská škola se má
stát inspirací pro další školy při tvorbě školních vzdělávacích programů.
Protože nás zajímá váš názor, uveďte prosím (zaškrtněte), nakolik souhlasíte s
následujícími výroky o mateřské škole, kam Vaše dítě (děti) dochází. Žádáme tímto
o opětovné zapojení do ankety i ty zákonné zástupce, kteří ji absolvovali již v jarních
měsících. Z důvodu pandemie se zúčastnila zhruba jedna třetina z celkového počtu
zákonných zástupců, čímž získané výsledky nemohly být vyhodnoceny jako zcela
relevantní. Své názory sdělte do 28. 1. 2021.
Děkuji za spolupráci.
Eva Brabcová
garant PiP
Počet zaslaných anketních dotazníků: 135 (rodičům dvojčat a sourozenců
zasláno jen 1 x)
Počet získaných anketních odpovědí: 69

Místo pro Váš názor, další komentáře, popř. doplňující informace k předcházejícím
odpovědím.
14 odpovědí

Podle našeho názoru jsou děti velmi dobře připraveny na školu. Měli jsme v této školce už
naše starší dítě.
Moc se mi líbí koncept vzdělávání předškoláků.
Školka splňuje veškerá má očekávání, já i děti jsme spokojeni a doporučila bych dále.
Doporučuji.
Paní učitelky jsou velmi milé, snaží se poradit, řešit případné problémy s dětmi
Jsem velmi spokojená, po celou dobu docházky se setkávám s milým a vstřícným přístupem
paní ředitelky a všech ostatních paní učitelek. Paní učitelky vedou děti ke kamarádství a
toleranci k sobě samým, což je za mě velice důležité. Vřele doporučuji dál.
Velmi profesionální a vstřícný přístup pedagogických pracovníků.
Ocenil bych jako rodič orgán podobný školské radě, tak jako je tomu ve škole. Ta je
samozřejmě v ZŠ určená zákonem a v MŠ ne, ale jako rodiče bychom určitě měli i hezké
podněty a náměty k MŠ. Přeji vše dobré. R. Bílek
Jsme se školkou spokojeni.
Jedná se o výborně vedenou školku s kvalitním programem a pedagogickými pracovníky.
Prostředí školky je moderní a inspirativní pro rozvoj dětí. Se školkou, způsobem komunikace
a podmínkami poskytování vzdělání jsme naprosto spokojení.

Velmi profesionálním způsobem jsou organizovány konzultace. Líbí se nám systém
vzdělávání. Mateřskou školku můžeme určitě doporučit jiným rodičům.
Dcera má skvělé paní učitelky - medvídci 2020/2021
S MŠ ve Štěnovicích jsme spokojeni.
školku bych doporučila i ostatním rodičům

