
ano ne nevím odpovědí ano ne nevím

1. Zapsali jsme své dítě do této MŠ, protože se nám líbí její program podpory zdraví. 36 3 6 45 80% 7% 13%

2.
Víme, že MŠ je plně integrována, děti s různými vzdělávacími potřebami jsou vřazovány do všech 

tříd.
42 0 3 45 93% 0% 7%

3. Děti integrované v běžné třídě přijímáme s respektem. 43 0 0 43 100% 0% 0%

4. Děti integrované v běžné třídě přijímáme s obavami. 2 39 3 44 5% 89% 7%

5. Vadí nám zařazení dítěte s postižením do kolektivu k našemu dítěti. 2 40 2 44 5% 91% 5%

6. Myslím si, že integrace dítěte s postižením je pro zdravé děti prospěšná. 40 3 2 45 89% 7% 4%

7. Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy považujeme za přínosné pro jeho vývoj i učení. 38 1 5 44 86% 2% 11%

8. Víme, že MŠ má školního logopeda a logopedické asistentky a využíváme jejich podpory. 43 2 1 46 93% 4% 2%

9. Uvítali bychom přítomnost psychologa v MŠ. 31 7 8 46 67% 15% 17%

10. Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, obracíme se na učitelku s důvěrou. 45 1 0 46 98% 2% 0%

11.
V případě potřeby nás pedagog informuje o odborných pracovištích, která nám mohou poskytnout 

podporu při vzdělávání nebo výchovných obtížích našeho dítěte.
42 0 4 46 91% 0% 9%

12. Spolupráce nás rodičů s pedagogy MŠ je na výborné úrovni. 42 3 0 45 93% 7% 0%

13 Oceňujeme nabídku mimoškolních zájmových aktivit pro děti. 46 0 0 46 100% 0% 0%

14
Oceňujeme informovanost nás rodičů o dění v MŠ na webových stránkách školy 

www.skolkaexilu.cz
43 2 1 46 93% 4% 2%

15 Oceňujeme informovanost nás rodičů o dění v MŠ na facebooku. 42 2 2 46 91% 4% 4%

16 Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme. 46 0 0 46 100% 0% 0%

17 Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se složením jídelníčku. 44 0 2 46 96% 0% 4%

18 Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno. 46 0 0 46 100% 0% 0%

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2019
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Víme, že MŠ je plně integrována, děti s různými vzdělávacími 
potřebami jsou vřazovány do všech tříd.
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Děti integrované v běžné třídě přijímáme s obavami..
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Vadí nám zařazení dítěte s postižením do kolektivu k našemu 
dítěti.
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Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy považujeme 
za přínosné pro jeho vývoj i učení.
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Myslím si, že integrace dítěte s postižením je pro zdravé děti 
prospěšná.
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Víme, že MŠ má školního logopeda a logopedické asistentky a 
využíváme jejich podpory.
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Uvítali bychom přítomnost psychologa v MŠ.
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V případě potřeby nás pedagog informuje o odborných 
pracovištích, která nám mohou poskytnout podporu při 

vzdělávání nebo výchovných obtížích našeho dítěte.
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Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, obracíme 
se na učitelku s důvěrou.
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Spolupráce nás rodičů s pedagogy MŠ je na výborné úrovni.
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Oceňujeme nabídku mimoškolních zájmových aktivit pro děti.
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Oceňujeme informovanost nás rodičů o dění v MŠ na 
facebooku.
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Oceňujeme informovanost nás rodičů o dění v MŠ na 
webových stránkách školy www.skolkaexilu.cz
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Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme.
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Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se složením 
jídelníčku.
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Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno.


