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Mateřská škola 
Rabasova 3207/45
Ústí nad Labem

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENOU OTÁZKU - (Pracovník)

[ Pokud vám nějaký materiál nebo vybavení k výkonu práce chybí, uveďte jaký:  

_____  ]

nechybí - 

zastřešení terasy na školní zahradě,herní prvky pro nejmenší děti - 



AGHIV3

Mateřská škola 
Rabasova 3207/45
Ústí nad Labem

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENOU OTÁZKU - (Rodič)

[ Zde se můžete vyjádřit k dalším věcem, které v dotazníku nebyly uvedeny:  _____  

]

Přijímání nemocných dětí (rýma, kašel) do školky, které jsou zdrojem 
infekce pro zdravé děti. Řešení těchto situací, důsledně postupovat u 
rodičů, kteří vědomě dávají nastydlé děti. Dodržování Školního řádu a 
případné vyloučení dětí ze vzdělávacího procesu. 

1. A  - 

Občas mě zaráží, že děti chodí ven - na zahrádku &quot;bobovat&quot; 
a to i přesto, že venku taje sníh nebo je zmrzlí, což má za následek, že 
děti jsou poté promáčené. Hrozí prostydnutí dětí, onemocnění. Asi bych 
šla s dětmi na menší procházku a až poté na zahrádku, aby se proběhli.

1. B  - 

Přes zimu větší teplo ve třídě.1. B  - 

Postupování dětí do vyšších tříd dle věku dítěte, aby nezůstávaly 2 roky 
v jedné třídě. Děti pak přichází o vzdělávání dle věku, aktivity,výlety a 
hlavně o stávající kamarády. Pro děti s menší potřebou spánku bychom 
uvítali možnost klidných aktivit či poslechu relaxační hudby. Změna 
jídelníčku: více druhů pečiva a méně pomazánek, zařadit čerstvé 
sýry.Děkujeme

1. B  - 

Prodloužení otevírací doby do 17 hodiny1. A  - 

Chtěla bych mit vice informací o tom,jak se moje dítě chová ve 
školce,jak zapadlo mezi ostatni deti apod. Abych nemusela 
premýšlet,jestli se mu tam libi  ... podle hovoru doma občas nevím co si 
myslet.Děti si říkají,jestli jsou kamaradi nebo nejsou a to me osobne se 
nelibi.Učime svoje dite vychazet se všemi a ted se doma ujišťuje,jestli 
jsme kamaradi.

1. A  - 

do školky může přijít kdokoliv cizí - větší ochrana dětí a personálu 1. B  - 

pestřejší svačinky - větší obměna (nejen chlebík a pomazánka)1. C  - 

Moc bych uvítala bych např. určený den, kdy se mohu přijít informovat 
na chování svého dítěte v různých situacích, jak baští, jak se snaží při 
různých činostech, jak si rozumí sdětmi aj. Když dítě přivedu, či 
vyzvedávám mám pocit, že bych zdržovala.

1. C  - 

Zabezpečení mš..vstup do mš na čipy1. C  - 



AGHIV3

Mateřská škola 
Rabasova 3207/45
Ústí nad Labem

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENOU OTÁZKU - (Rodič)

[ Zde se můžete vyjádřit k dalším věcem, které v dotazníku nebyly uvedeny:  _____  

]

Uvítala bych více mimoškolních akcí (ŠvP, lyžáček, bruslení.... ) I když 
chápu, že je to s malými dětmi velice náročné :-)

1. D  - 

-malo vybavená zahrádka,nejsou jiné možostí pro nespicí děti                 1. D  - 

Zabezpečit vstup do MŠ pouze pro rodiče. V současné době může do 
budovy vstoupit kdokoliv.

1. H  - 

Chválíme přístup učitelek ve 4B. Jsou nejlepší.1. H  - 

Vadí mi kluzké schody venku,které nejsou bezpečné při námraze či za 
deště...pro děti i dospělé. 

1. H  - 

Jako problém vidím nedostatek peněz - nemožnost vyměnit stará okna 
....Velká pochvala učitelkám za jejich trpělivost s dětmi, opravdu si jejich 
práce cením.

1. D  - 

Prodloužení otevření školky alespoň do 17hod1. D  - 

Velice mi vadí, a to tak, ze se s tim nedokážu smířit, ze byly zrušeny 
besidky /vanocni, den matek atd./ jednotlivých tříd pro rodice. 
Argument, ze někteří rodice o to nestoji a je s tim hodne prace mi přijde 
zcela zcestny. Cely rok se deti uci basnicky, písničky, tak proc to pak 
nepředvést rodičům. Nemusí zpívat hodinu, staci 3-5 písni. Hromadné 
akce pro celou školku mi přijdou trochu chaotické a hlavně velice 
neosobni! Chtěla bych se zase dojimat na besidce nad tim jak jsou 
naše deti šikovné. Dlažba u vchodu je v zimních měsících velmi kluzka 
a nebezpečná.

1. G  - 

Rozhodně bych uvítala informování rodičů o chování dítěte v průběhu 
dne. Zda dítě jedlo, spalo, zapojovalo se do činností apod.

1. E  - 

Ocenili bychom pořádání besídek pro rodiče, lepší výběr fotografa.1. E  - 

vzhled budovy - rekonstrukce budovy B (vnější plášť + okna + 
nevhodná dlažba na schodech - v zimě kloužou), není bezbariérový 
přístup (kočárek)

1. E  - 



AGHIV3

Mateřská škola 
Rabasova 3207/45
Ústí nad Labem

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENOU OTÁZKU - (Rodič)

[ Zde se můžete vyjádřit k dalším věcem, které v dotazníku nebyly uvedeny:  _____  

]

Nelíbí se mi, že děti v pátek spinkají dohromady tj, dvě třídy v jedné 
místnosti. Děti se mačkají a paní učitelky &quot;kladou na srdce&quot;, 
aby maminky na MD braly své děti v pátek po o, aby se děti vešly. 
Kupříkladu třída Kočiček v pátek zvracela a i přes zcela zjevné infekční 
onemocnění byly děti spojeny s kytičkami na spinkání. Dále bych ráda 
upozornila na jednání paní učitelky, která kdykoliv se jí nebo ostatním 
nehodí mít víc dětí, apelují na maminky na MD, aby si děti nechaly 
doma či případně je braly po obědě domů. Aktualizace informací na 
internetu je velmi sporadická. 

1. E  - 

Mrzí mě, že s dětmi v Kytičkách nejsou nacvičovány představení pro 
rodiče např. před Vánoci. Vadí mi, že se někteří rodiče i přes výzvu na 
ceduli do šatny při špatném počasí nezouvají.

1. E  - 

zlepšit bezpečnost školky, umožňuje příliš volný vstup1. F  - 

o něco lepší vybavenost hraček Lego-duplo, více chodit ven, když třeba 
budová A je venku, nesmysl rušit vánoční besítky a podobné akce.

1. G  - 

Přimluvila bych se za znovuobnovení vánočních besídek.1. G  - 

Bylo by fajn, probrat na následující schůzce s rodiči používání zubních 
past, pastelek a penálů, které bylo dítěti zakoupeno rodiči! Dochází k 
záměnám mezi dětmi. Přitom bylo vše podepsáno dle dohody s MS.

1. G  - 

nechci1. G  - 

celkově jsem spokojen1. F  - 

Děti konzumují příliš mnoho pečiva (někdy i 3x denně).1. F  - 



AGHIV3

Mateřská škola 
Rabasova 3207/45
Ústí nad Labem

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENOU OTÁZKU - (Učitel)

[ Pokud musíte takové činnosti vykonávat, uveďte jaké:  _____  ]

- - 

suplování práce uklizeček v jejich nepřítomnosti - 

inventarizace majetku, upomínání neplatičů - 

[ Uveďte, co vám případně v naplňování ŠVP brání:  _____  ]

velký počet dětí  - 

Kolegyně - 

nic - 

nic - 

Počet dětí na třídě - 

nedostatek technického vybavení - 

[ Uveďte, jaké téma dalšího vzdělávání by vás případně zajímalo:  _____  ]

 semináře: speciální pedagogika (psychopedie - aspergerův syndrom, 
etopedie)

 - 

matematická a čtenářská pregramotnost - 

Psychologie,pedagogika a specializace v oboru děti 2-3leté - 

projekty v MŠ - 

Pohybové, hudební aktivity...s různými věkovými skupinami - 



AGHIV3

Mateřská škola 
Rabasova 3207/45
Ústí nad Labem

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENOU OTÁZKU - (Učitel)

[ Uveďte, jaké téma dalšího vzdělávání by vás případně zajímalo:  _____  ]

jakékoliv téma - je pořád dobré se vzdělávat a nabývat zkušenosti ve 
všech oblastech vzdělávání, nápady pro další práci

 - 

logopedická cvičení s rodiči - 

pohybová oblast pro děti s handycapem - 

Práce s problémovými dětmi - 

spec.pedagogika - 

Zajímavé náměty,rozvoj osobnosti,výtvarné techniky, předškolní 
příprava

 - 


