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AUTOEVALUACE 
Školní rok 2017/2018 

(Příloha k Výroční zprávě za rok 2018 č. 1) 
Č.j.: MŠK/204/2018 

Mateřská škola zpracovala hodnocení procesu vzdělávání a jeho výsledků za školní rok 
2016/2017 na základě vyhlášky č. 15/2004 Sb., o předškolním vzdělávání podle stanoveného 
plánu. 
Při vypracování této zprávy jsme vycházeli z následujících dokumentů a skutečností: 

 z portfolia dětí včetně diagnostiky 

 ze  SWOT analýzy 

 z dotazníků pro rodiče 

 z konzultačních hodin 

 z pololetních hodnocení TVP 

 z hospitační činnosti 

 z názorů a podnětů zaměstnanců na provozních a pedagogických poradách 

 z ohlasů od zřizovatele a široké veřejnosti na práci školy 

 z výsledků činnosti kontrolních orgánů 
 
Oblasti, které jsme vyhodnocovali: 

1. Obsah a průběh vzdělávání  
1.1 Plánování výuky 

ŠVP 
Koncepční záměr: MŠ pracovala druhý rok podle ŠVP, který byl schválen na pedagogické 
radě dne 28. 8. 2016 pod názvem „Svět je jako krásná zahrada“a aktualizován k 1. 9. 2018. 
ŠVP je zaměřen na environmentální výchovu a využívání školní přírodní zahrady. ŠVP má 
vlastní myšlenku a nápad, byl vypracován v souladu s RVP PV a během měsíce srpna 2018 byl 
opět s platností od 1. 9. 2018 aktualizován 
Stanovené cíle byly splnitelné, vzdělávací obsah byl uspořádán do tematických celků, každý z 
nich zasahoval do více vzdělávacích oblastí. Pro pedagogický sbor byl srozumitelný a 
přehledný.  
ŠVP odpovídal podmínkám a prostředí MŠ. 
Formální zpracování  rovněž odpovídalo požadavkům na ŠVP, všechny části byly logicky 
propojeny, pro učitelky byl ŠVP v jejich práci oporou. Součástí ŠVP byly také nadstandardní 
činnosti – výuka hry na zobcovou flétnu,(zajišťovaná pedagogem ze ZUŠ za úplatu), výuka 
angličtiny metodou Wattsenglish (zajišťována pedagogy MŠ Komenského) a logopedie 
(zajišťována logopedem soukromé kliniky LOGO s.r.o.).  
Funkčnost, otevřenost a flexibilita, se kterou se v ŠVP počítá, dostatečně umožňovala 
reagovat na změny a přizpůsobovat náplň činností momentální situaci, počasí, podmínkám. 
Na tvorbě TVP se podílely vždy obě učitelky ve třídě spolu s dětmi. Děti společně vymýšlely 
aktivity k dosažení stanovených cílů. 
Důležitou součástí TVP byla spolupráce s rodiči, která byla realizována prostřednictvím 
různých úkolů pro děti a rodiče na doma. 



 

2 
 

Učitelky věnovaly dostatečnou pozornost závěrečnému vyhodnocení a sebehodnocení 
každého TVP. Nové pojetí třídního plánování vedlo ke zkvalitnění spolupráce mezi učitelkami 
ve třídě, zapojení dětí do samého plánování a zaktivizování rodičů a jejich podílení se na 
činnostech k jednotlivým tématům. 
      2.2 Podpůrné výukové materiály  
Mateřská škola byla ve školním roce 2017/2018 vybavena dalšími didaktickými pomůckami. 
K nim byl vypracován a průběžně doplňován katalog spolu s návodem, jak jednotlivé 
pomůcky a hry používat.  
www.zabavneuceni.cz 
www.benjamin.cz 
www.stiefel-eurocart.cz  
Další pomůcky a materiály: 

 Soubor tematických pracovních listů s metodikou pro mateřské školy Kafometík 
(www.infracz.cz) 

 Inspiromat pro učitelky MŠ (www.forum-media.cz)  

 Písníček 1 – 4 (www.infracz.cz)  
Odborné publikace vydané Lipkou, školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno 
(www.lipka.cz)  
Odborné publikace z vydavatelství Portál (www.portal.cz)  
 

2. Hodnocení podmínek ke vzdělávání 
2./1. Věcné /materiální/ podmínky 

 
Dětský nábytek odpovídá antropometrickým požadavkům ve smíšených třídách, pouze ve 
výtvarných koutcích vyhovuje nábytek jen částečně – je zastaralý. Výměnu se vzhledem 
k nedostatku finančních prostředků nepodařilo zrealizovat. V koťátkové třídě nevyhovující 
nábytek odstranili a používají stávající nábytek i k výtvarným činnostem.  
Do šaten byly nově nainstalovány věšáky na gumáky. Ve třídách Motýlci a Berušky byly 
nevyhovující skříňky a dětský nábytek vyměněny za nové. 
Byly objednány dělicí stěny na dětská WC, vzhledem k delším dodacím lhůtám proběhne 
instalace na začátku školního roku 2018/2019. 
Tělocvičné náčiní a nářadí bylo doplněno o pomůcky vhodné ke hrám na hřišti a školní 
zahradě. Stále se nedaří vyřešit problém s uskladněním balančních míčů a overballů, proto se 
v jednotlivých třídách vyskytují pouze v omezeném množství. 
I přes nově upravené herní kouty lze prostor třídy využívat k pohybovým aktivitám.  
Na školní zahradě přibyla řada nových prvků se zaměřením na environmentální výchovu a na 
podporu přirozeného pohybu dětí v přírodním prostředí, jako jsou rozcestník a totem, který 
zároveň slouží k lezení. Masivní stůl u domku „Pekárna“, který byl nově nainstalován 
v květnu 2018, slouží jako zázemí při pečení v peci i k různým výtvarným a pracovním 
aktivitám.  
V květnu 2018 byla dokončena rekonstrukce zahradních domků. Poslední z nich – 
„Domeček“ – bude využíván jako domeček pro děti využívaný ke hrám na domácnost, na 
rodinu. Z finančních důvodů dosud nebyl vybaven vyhovujícím nábytkem (plán do roku 
2019). 

http://www.zabavneuceni.cz/
http://www.benjamin.cz/
http://www.stiefel-eurocart.cz/
http://www.infracz.cz/
http://www.forum-media.cz/
http://www.infracz.cz/
http://www.lipka.cz/
http://www.portal.cz/
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Všechny děti a zaměstnanci důsledně třídili odpad (tříkomorový kompostér na školní 
zahradě, nádoby na třídění umístěny ve třídách, v šatnách, školní kuchyni, u kanceláří, na 
školní zahradě). 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Vybavit třídy balančními míči se zajištěním jejich uložení. 

 Postupně vybavit třídy vhodným nábytkem do výtvarných center a přehlednými a 
dětem snadno dostupnými skříňkami na hračky a didaktické pomůcky. 

 Doplnit školní zahradu o nové prvky vlastní výroby. 
 
2./2. Životospráva 

Děti mají v MŠ zajištěnou celodenní stravu, dostatečný přísun tekutin – během dne se 
mohou napít vody podle potřeby. Voda je v každé třídě k dispozici v nerezových nádobách 
s výpustným kohoutem. Mezi podávanými pokrmy byl zachován dostatečný časový interval. 
Děti byly vedeny ke kulturnímu a klidnému stolování a do jídla nebyly nuceny. Předškoláci si 
sami nalévali polévku. Limity dané spotřebním košem byly pravidelně dodržovány. 
Jídelníček byl pestrý s dostatečným podílem ovoce a zeleniny a svým složením odpovídal 
požadavkům na zdravou výživu. 
MŠ pokračovala ve spolupráci se Skutečne zdravou školou, z. s. se sídlem v Brně s cílem 
zlepšit kvalitu školního stravování. Navzdory analýze školní kuchyně a dalším aktivitám, které 
jsme ve spolupráci se Skutečně zdravou školou realizovali se dosud nepodařilo dosáhnout na 
bronzový stupeň hodnocení. Ve školním roce 2018/2019 bude MŠ Komenského s větším 
nasazením pracovnic ŠJ usilovat o získání bronzové plakety.  
Denní režim byl sestaven tak, aby dětem maximálně vyhovoval. Rodiče po dohodě 
s učitelkami mohli děti přivádět a odvádět podle svých možností a momentální situace, 
pouze předškolákům s povinným předškolním vzděláváním byla ve školním řádu stanovena 
doba vzdělávání od 8:00 do 12:00 hod. 
Ne vždy se podařilo dodržet předepsanou délku pobytu venku – 2 hod. denně. Důvodem 
mohla být nepřítomnost druhé učitelky a větší nároky na přípravu. Za nepříznivých 
klimatických podmínek ( silný déšť, mráz -10 st., silná inverze ) se pobyt venku neuskutečnil. 
Při pobytu venku na školní zahradě a přilehlém víceúčelovém hřišti nebo parčíku u ZŠ měly 
děti dostatek volného pohybu. 
Na lehátku děti odpočívaly podle svých potřeb, ty které neusnuly, se po 30 minutách 
odpočinku věnovaly klidným činnostem. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Dodržovat délku pobytu venku / 2 hod. denně /. 

 Dodržovat pravidla školního stravování doporučená v programu Skutečně zdravá 
škola, na základě splněných kritérií dosáhnout ve školním roce 2018/2019 na 
bronzovou plaketu. 

 Nabízet dětem, kterým stačí kratší doba odpočinku, klidové aktivity, nenutit je 
setrvávat na lehátku. 

 
3./3. Psychosociální podmínky 

Učitelky i ostatní zaměstnanci MŠ pracovali tak, aby se děti cítily spokojeně. 
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Novým dětem jsme za spoluúčasti rodičů umožnili postupnou adaptaci na prostředí MŠ. Přes 
veškerá upozornění ze strany ředitelky ne všichni rodiče dodrželi dohodnutou adaptační 
dobu (minimálně 14 dní). 
Od 1. září 2017 se v každé třídě MŠ Komenského vzdělávalo 98 dětí, u jednoho z předškoláků 
využili rodiče možnosti individuálního vzdělávání. K 1. 10. 2017 bylo na žádost zákonných 
zástupců ukončeno předškolní vzdělávání u 1 dítěte. Úbytek šesti dětí měl vzhledem ke 
stávajícímu normativnímu financování za následek snížení prostředků na platy a limitu 
zaměstnanců. I když byly v  průběhu roku do MŠ přijaty dvě děti, na výši rozpočtu toto 
navýšení výkonů nemělo vliv. U dvou učitelek proto došlo ke snížení úvazku. 
Učitelky v jednotlivých třídách se k dětem snažily přistupovat individuálně, na děti 
nespěchaly, umožňovaly jim dokončit započatou činnost. Společně s dětmi vytvořily pravidla 
soužití ve třídě a dbaly na jejich dodržování. Snažily se o vstřícnou a otevřenou komunikaci 
s dětmi, zákonnými zástupci i mezi sebou navzájem, ke schopnosti vyjadřovat svoje pocity a 
naslouchat druhým vedly děti prostřednictvím komunitních kruhů. Ve větší míře s dětmi 
pracovaly formou nabídky činností, zařazovaly částečně řízené činnosti, rozvíjely vlastní 
aktivity dětí a snažily se ocenit sebemenší pokrok. 
Nepodporovaly nezdravou soutěživost mezi dětmi a volily činnosti tak, aby každé dítě zažilo 
úspěch. Vedly děti k ohleduplnosti a toleranci, bránily jakékoli formě násilí a na projevy dětí 
narušujících společné soužití ihned reagovaly. Až do snížení úvazků ve třídách Koťátka a 
Motýlci od 1. 5. 2018 se učitelky ve třídách dostatečně dlouhou dobu překrývaly. 
MŠ Komenského pokračovala druhým rokem v projektu v rámci výzvy 02_16_022 Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, který je 
spolufinancován Evropskou unií. Projekt s názvem MŠ Letovice, Komenského 22 umožnil 
v rámci šablony personální podpora – školní asistent zaměstnat vždy plně kvalifikovanou 
pracovnici na 0,5 úvazku, která se věnovala dětem z kulturně a sociálně znevýhodněného 
prostředí a pomáhala za přítomnosti pedagoga ve všech třídách s přípravou na výchovně 
vzdělávací činnost do konce školního roku 2017/2018. Po dobu činnosti školního asistenta 
v rámci projektu se na této pracovní pozici vystřídaly tři kolegyně. Smlouva se školním 
asistentem byla ukončena k 31. 8. 2018. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Pracovat s dětmi metodou a formou nabídky činnosti k danému tématu – dávat jim 
možnost volby. Připravit dostatek činností ve skupinách.  

 Využívat v plné míře metodu skutečného prožitkového učení a individualizovaného 
vzdělávání. 

 Část vzdělávacích činností přesunout na dobu pobytu venku a více využívat potenciál 
školní zahrady (pečení v peci, práce na poncích v domku „Dílna“ ). 

 
2./4. Organizace vzdělávání 

V MŠ je dlouhodobě stanoven pravidelný denní řád, který jsme byli schopni přizpůsobovat 
měnícím se situacím (výlety, divadla, delší vycházky). Činnosti byly organizovány tak, aby děti 
měly dostatek pohybu a aby činnosti spontánní a řízené byly v rovnováze. Dostatek prostoru 
byl ponechán spontánní hře, ke které se děti po přerušení mohly zase vrátit. TVP vypracovaly 
učitelky společně, na plánované činnosti se vždy připravily předem (dostatek a dostupnost 
pomůcek a materiálů). 
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Pravidelně se střídaly statické a dynamické aktivity. Spojování tříd bylo omezeno na 
minimum. 
 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Organizovat činnosti ve skupinách. 

 Denně zařazovat pohybovou aktivitu – ve třídě i při pobytu venku. 

 Organizovat denní řád tak, aby respektoval individuální potřebu odpočinku. 

 Nepreferovat řízené činnosti před spontánními. 

 Dbát na individualizaci předškolního vzdělávání. 
 
2./5. Řízení mateřské školy 

Zaměstnanci měli pracovní náplň stanovenou tak, aby přesně určovala jejich pravomoci a 
povinnosti. Informační systém školy zabezpečoval všem zaměstnancům, rodičům, zřizovateli, 
partnerům i široké veřejnosti dostatek informací o škole, jejích vizích a aktivitách (informační 
tabule a nástěnky v šatnách, webové stránky MŠ ). 
Ředitelka školy vytvářela ovzduší vzájemné důvěry a otevřenosti, zapojovala zaměstnance do 
řízení školy, delegovala pravomoci (zástupkyně ředitelky, koordinátorka EVVO, školnice), 
ponechávala dostatek pravomocí a autonomii jednotlivým učitelkám a třídám. 
Pedagogické a provozní porady se konaly pravidelně a podle plánu, byly konkrétní a 
smysluplné. Výsledky kontrolní a hospitační činnosti byly využity ke zkvalitnění práce všech 
zaměstnanců. 
Ředitelka školy umožnovala účast na seminářích DVPP a následné předávání získaných 
informací na pedagogických radách. Spolupracovala se zřizovatelem a dalšími orgány státní 
správy. 
Zajišťovala publikování článků o činnosti MŠ ve Zpravodaji města Letovice a regionálním 
tisku.  
Dbala o dodržování etických a společenských pravidel v MŠ, které jsou zahrnuty v Etickém 
kodexu zaměstnanců MŠ Komenského. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Dostatečně informovat zaměstnance o pravomocích a povinnostech vedoucích 
jednotlivých úseků ( organizační schéma ), pravidelně kontrolovat plnění pracovních 
povinností jednotlivých zaměstnanců. 

 V případě potřeby (před většími celoškolními akcemi) uspořádat krátké pracovní 
porady. 

 
2./6. Personální a pedagogické zajištění vzdělávání 

Ve školním roce 2017/2018 pracovalo v MŠ 8 plně kvalifikovaných učitelek MŠ a 1 
pracovnice na pracovní pozici školní asistent (není pedagogický pracovník, plat hrazen ze 
„šablon“).  
Všechny učitelky prokázaly schopnost pracovat v týmu. Respektovaly pedagogické zásady, 
používaly odpovídající metody a formy práce, byly ochotné se dále vzdělávat. 
Pedagogický sbor byl stabilizovaný. Na pracovních pozicích ve školním stravování a provozu 
nedošlo k žádným personálním změnám, na pozici školní asistent se v průběhu školního roku 
2017/2018 vystřídaly 2 pracovnice. 
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Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Školní asistentka bude během pobytu venku přítomna ve Sluníčkách, kde je v tuto 
dobu vzhledem ke kratší přímé práci ředitelky učitelka sama. 

 Ve třídách, kde spolu s třídními učitelkami působí školní asistent věnovat zvýšenou 
pozornost vzájemné komunikaci a kooperaci, dodržování kompetencí jednotlivých 
profesí. 

 
2./7. Spoluúčast rodičů 

Během školního roku MŠ Komenského usilovala o vytváření a rozvíjení partnerských vztahů 
mezi MŠ a rodiči. Vztahy byly budovány na základě vzájemného pochopení a důvěry. Na 
základě dotazníkového šetření se projevila velká spokojenost rodičů s prací MŠ.  
MŠ nabízela rodičům možnost podílet se na aktivitách školy (besídky, brigády, ESS, 
rozloučení s předškoláky), rodiče se zapojili do dalšího budování školní přírodní zahrady 
(účast na společných brigádách, výsadba rostlin, péče záhony). O dění v MŠ a vzdělávacím 
programu v jednotlivých třídách byli informováni na nástěnkách v šatnách, ústně při 
předávání dětí, na webových stránkách školy. 
V rámci třídních vzdělávacích programů se dařilo vtáhnout rodiče do dění ve třídách 
společnými úkoly pro děti a rodiče na doma.  
Na konzultačních hodinách se rodiče mohli informovat o prospívání dětí, domluvit si 
individuální schůzku s učitelkami i ředitelkou školy, půjčit si odbornou literaturu. 
Rodiče se zúčastnili již tradiční akce pro veřejnost Den Země na školní přírodní zahradě MŠ, 
podzimní brigády, podzimní výtvarné dílny (Koťátka, Motýlci, Berušky), adventní dílny 
(Sluníčka) a besídek – vánoční, ke Dni matek a rozloučení s předškoláky spojené s pasováním 
(každá třída jinou formou). 
Rodiče respektovali změnu v podobě povinného předškolního vzdělávání, děti omlouvali 
zápisem do omluvného listu, který je trvale k dispozici v šatnách jednotlivých tříd a většinou 
dodržovali dobu účasti dítěte na povinném předškolním vzdělávání od 8:00 do 12:00 hod. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Nadále nabízet rodičům možnost domluvit si individuální schůzku s učitelkami i 
ředitelkou mimo konzultační hodiny. Nikdy neřešit problémy v šatně před ostatními 
rodiči nebo před dítětem, ostatními dětmi. 

 Zapojovat rodiče do činností ve třídách nenáročnými společnými úkoly pro děti a 
rodiče na doma. 

 Společné aktivity směřovat na rozvoj a údržbu školní přírodní zahrady. 
 

3. Hodnocení průběhu vzdělávání 
3./1. Přístup k dětem 

Všechny učitelky přihlížely k individualitě každého dítěte, snažily se dětem porozumět, 
naslouchat jim, chválit je, být vlídné, laskavé a spravedlivé. Děti zbytečně nenapomínaly a 
neorganizovaly. Dávaly jim možnost vyjádřit vlastní názor a úsudek. Nepřehlížely nežádoucí 
chování a přiměřeným způsobem je korigovaly. Vytvářely spolu s dětmi pravidla soužití ve 
třídě a dbaly na jejich dodržování. Sledovaly pokroky dětí a zaznamenávaly je 
v diagnostických listech. 



 

7 
 

 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Ne vždy se vzhledem k vysokému počtu dětí podařilo ke každému dítěti přistupovat 
individuálně a věnovat mu každodenně dostatek času a pozornosti. 

 Kontrolovat vlastní chování (učitelky i provozní zaměstnanci), nezasahovat dětem 
zbytečně do činností, nechat je aktivitu dokončit. 

 
3./2. Pedagogický styl 

Učitelky vedly děti k samostatnosti, prostřednictvím kooperativních činností ke vzájemné 
spolupráci. Podle charakteru činností volily s dětmi práci individuální, skupinovou nebo 
frontální. Uplatňovaly metodu prožitkového učení. Snažily se pracovat s dětmi formou 
vzdělávací nabídky, upřednostňovat spontánní hry před didaktickými a podporovat tak 
tvořivost a fantazii dětí. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Nedařilo se vždy poskytovat dětem dostatečně širokou nabídku činností – velmi 
náročné na organizaci a přípravu pomůcek – je nutné věnovat přípravě více času. 

 Více podporovat spontánní hru, nechat děti plánovat činnosti. 

 Využívat metodu prožitkového učení a individualizovaného vzdělávání. 
 

3./3. Vzdělávací nabídka 
Při sestavování TVP učitelky vycházely z ŠVP, v každém tématickém celku propojily všechny 
oblasti vzdělávání. 
V nabídce činností reagovaly na aktuální situace. Témata byla dětem blízká. 
Naplňování vzdělávacích cílů bylo v TVP pravidelně vyhodnocováno. 
MŠ nabízela nadstandardní aktivity – seznamování s angličtinou v programu Wattsenglish, 
kdy lektorkami byly učitelky z beruškové třídy. Angličtina probíhala v intervalu 1x týdně 
dopoledne se skupinou dětí. 
Výuka hry na zobcovou flétnu – 1x týdně odpoledne pod vedením učitele ze ZUŠ za úplatu, 
pouze pro předškoláky. 
Logopedická péče byla zajišťována logopedickou asistentkou ze soukromé kliniky Logo s.r.o. 
1x týdně během celého dne. 
Edukativně stimulační skupiny (ESS) – 1x za čtrnáct dní od 15:30 do 16:30, skupina 8 dětí se 
svým rodičem, společné vedení pedagogů z MŠ a ZŠ, začátek v listopadu 2017. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Více upřednostňovat hru jako hlavní formu činností v MŠ, zvláště hry námětové, 
tvořivé, dramatizující. Podporovat a rozvíjet kooperativní činnosti. 

 Nadstandardní činnosti organizovat tak, aby co nejméně narušovaly daný sled 
činností. 
 

3./4. Profesionální dovednosti související s pedagogickým procesem 
Učitelky uplatňovaly didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí, prováděly 
diagnostiku dětí, evaluaci tematických bloků. Byly schopny sebereflexe. Zapojovaly se do 
všech činností školy a pracovaly jako součást týmu školy. Spolupracovaly s rodiči na řešení 
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problémů ve věcech výchovy a vzdělávání. Zachovávaly mlčenlivost ve věcech rodin dětí. 
Měly zájem se sebevzdělávat. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

 Jako možnost sebevzdělání využívat odborné publikace z vydavatelství Portál, Infra, 
Forum a odborné časopisy – Informatorium 3-8, Rodina a škola, Poradce ředitelky 
MŠ, Integrace a inkluze, Školství, Učitelské noviny. V učitelské knihovně je také 
mnoho současných odborných publikací zaměřených na předškolní vzdělávání jako 
celek, na autoevaluaci, individualizaci, komunikaci s rodiči a řízení MŠ.  

 Využívat svých poznatků ze samostudia a podělit se s ostatními na pedagogických 
radách. 

 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání 
Učitelky pravidelně hodnotily průběh a výsledky činnosti dětí, naplňování cílů stanovených 
v TVP. Sledovaly vývoj a vzdělávací pokroky dětí a výsledky pravidelně zaznamenávaly do 
diagnostických listů. Na konci každého pololetí vyhodnotily předškolní vzdělávání ve svých 
třídách. 
Ve školním roce 2017/2018 se v MŠ Komenského vzdělávalo celkem 41 předškoláků 
s povinným předškolním vzděláváním, z toho 1 dítě s individuálním předškolním 
vzděláváním. Zákonní zástupci využili možnosti zapojení dětí do edukativně stimulačních 
skupin (dále jen ESS), které začaly pracovat od listopadu 2017 v intervalu 1x za 14 dní. Tato 
varianta nebyla v závěrečném hodnocení práce ESS všemi zúčastněnými pedagogy 
hodnocena kladně. Po domluvě se v příštím školním roce vrátíme ke startu ESS od ledna, 
frekvenci si každá dvojice pedagogů (MŠ a ZŠ)  zvolí dle svého uvážení. Na základě konzultací 
s třídními učitelkami, s pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny, po zkušenostech 
z absolvování ESS a vyjádření pediatra někteří zákonní zástupci požádali ředitele ZŠ o odklad 
školní docházky o 1 rok. Do 1. třídy ZŠ nastoupilo z MŠ Komenského v září 2018 celkem 36 
dětí, které absolvovaly povinné předškolní vzdělávání v režimu celodenní docházky a 1 dítě 
s individuálním vzděláváním. Pouze čtyřem dětem byla školní docházka odložena o 1 rok.  
 
Akce během školního roku 2017/2018 
Během školního roku 2017/2018 se MŠ Komenského věnovala různým doplňkovým 
činnostem. Děti se zúčastnily řady divadelních představení. Některé divadelní soubory 
vystupovaly přímo v MŠ (Divadlo plyšového medvídka, divadlo Šikulka), další divadelní 
představení měly děti možnost shlédnout v kulturním domě v rámci nabídky Městského 
kulturního střediska v Letovicích.  
V závěru měsíce října se uskutečnila nultá hodina ESS. Děti byly rozděleny do 4 skupin. 
Činnost ESS se rozběhla na začátku listopadu 2017. 
Před vánočními prázdninami proběhly ve všech třídách tradiční vánoční besídky doprovázené 
pečením jednoduchého vánočního cukroví a perníčků, přípravou programu a jeho 
předvedením rodičům a hostům, vánoční nadílkou a posezením u stromečku.  
Dne 23. 4. 2015 uspořádala MŠ Komenského již tradiční oslavu Dne Země formou akce pro 
veřejnost, která byla opět velmi úspěšná. Akce se zúčastnilo cca 400 dětí se svými rodiči. Na 
akci se spolupodíleli smluvní partneři MŠ a připravili pro děti na několika stanovištích řadu 
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zábavných aktivit. K částečnému financování Dne Země MŠ Komenského využila grant 
poskytnutý z Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. 
Tradiční dubnovou akcí byl „Slet čarodějnic a čarodějů“ na školní zahradě spojený s plněním 
nejen ryze sportovních, ale i netradičních úkolů. 
Dne 2. května 2017 proběhl zápis do všech MŠ v Letovicích. Do MŠ Komenského bylo přijato 
41 dětí, dalších 8 dětí se v naší MŠ přihlásilo k individuálnímu vzdělávání. 
V rámci Dne bez tabáku uspořádal pedagogický sbor pro děti soutěžní sportovní dopoledne 
na školní zahradě. 
Ve druhém květnovém týdnu zavítaly do MŠ maminky na malou besídku k jejich svátku. 
Ve dnech 14. a 21. května navštívili předškoláci pracoviště Lipky – školského zařízení pro 
environmentální výchovu Jezírko, kde se zúčastnili environmentálních výukových programů.  
Během roku se MŠ Komenského zapojila i do dalších akcí v rámci Zdravého města. 
Jako každý rok, i letos připravilo Sdružení dobrovolných hasičů pro děti z letovických 
mateřských škol  u hasičské zbrojnice zábavné dopoledne. 
V červnu se uskutečnily tradiční výlety za nevšedními zážitky – Sluníčka a Koťátka si 
prohlédla Porčův mlýn u Býkovic a rozhlednu v Žernovníku, motýlci a Berušky vyrazili na 
rozhlednu do Kozárova. 
Rozloučení s předškoláky proběhlo komorní formou – každá třída měla vlastní způsob a 
organizaci. Všechny třídy využily k celému, nebo k části programu školní přírodní zahradu. 
Během školního roku 2017/2018 se MŠ Komenského se zapojila do všech akcí Zdravého 
města Letovice, výzdoby náměstí na Vánoce i Velikonoce, do výtvarných soutěží. 
 
Školní rok 2017/2018 byl přes svoji náročnost pozitivní. 
V závěrečném dotazníku rodiče mateřskou školu hodnotili velmi kladně. Vyhodnocení 
dotazníku je součástí autoevaluační zprávy a přílohou k výroční zprávě za rok 2018. 
Devizou MŠ Komenského je fungující pracovní kolektiv, dobrá komunikace mezi 
zaměstnanci, vstřícnost a ochota ke spolupráci. Díky těmto skutečnostem lze předpokládat, 
že MŠ Komenského bude ve své činnosti i nadále úspěšná. 
 
Součástí autoevaluace jsou následující dokumenty: 
SWOT analýza a konkrétní doporučení 
Vyhodnocení dotazníku pro rodiče 
 
V Letovicích dne 29. 10. 2018              Eva Pařilová, ředitelka MŠ  
 
                        
 
 
 
 
S autoevaluační zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci MŠ Komenského. 
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Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu prostřednictvím SWOT analýzy – školní rok 2016/2017 (součást autoevaluace – přílohy k Výroční zprávě za rok 2018 č. 1) 

Silné stránky / Strengths / Slabé stránky / Weaknesses/ 

 ochota pracovat nad rámec svých povinností 

 kolegialita, vzájemná komunikace na dobré úrovni 

 školní přírodní zahrada a široké spektrum činností, které nabízí 

 vzdělávací nabídka přizpůsobena zájmům dětí 

 funkční ŠVP 

 vybavenost didaktickými pomůckami na dobré úrovni 

 dostatečně velké třídy a zázemí 

 možnost účastnit se DVPP, prostor pro předání informací ostatním 

 funkční a pravidelně aktualizované webové stránky 

 úspěšné podávání projektů 

 konzultační hodiny s rodiči 1 – 2x ročně 

 zapojování rodičů do činnosti a plánů MŠ 

 možnost seberealizace 

 TVP plánují učitelky společně s dětmi 

 možnost nadstandardní spolupráce s Lipkou – školským zařízením pro 
environmentální vzdělávání Brno 

 časté zařazování frontálních činností, částečně řízené činnosti zařazované s nižší  
frekvencí, nedostatek skupinových a individuálních činností 

 nedostatečná individualizace  

 nízká frekvence zařazování zdravotních cviků 

 chybí pravidelná odborná péče o zeleň na školní zahradě  

 z důvodu stávajícího způsobu financování regionálního školství a vzhledem 
k nižšímu počtu dětí (98 dětí) snížený limit pedagogických pracovníků a z toho 
vyplývající nedostatečné překrývání učitelek ve třídách 

 nedostatek finančních prostředků v rozpočtu MŠ na proplácení přespočetných 
hodin 

 nedostatek finančních prostředků v rozpočtu MŠ na osobní příplatky a 
mimořádné odměny 

 nepravidelnost při provádění pedagogické diagnostiky 

 nedostatek finančních prostředků od zřizovatele na opravy a celkovou 
modernizaci MŠ 

 nedařilo se pravidelně aktualizovat webové stránky 
 

 
 

Příležitosti / Opportunities / Rizika / Threats / 

 možnost realizovat svoje nápady, být tvůrčí 

 podpora tvořivosti a svobody při přípravě vzdělávací nabídky v každé třídě 

 možnost účastnit se DVPP a předávat získané informace kolegyním 

 možnost rozvíjet spolupráci se ZŠ, ZUŠ a ostatními MŠ ve městě, smluvními 
partnery a letovickou veřejností v rámci společných akcí na školní přírodní 
zahradě (Den Země) 

 díky školní přírodní zahradě možnost více vtáhnout rodiče do dění v MŠ  při 
celoškolních akcích (Den Země, rozloučení s předškoláky, brigády, semináře). 

 vzhledem k integrovaným dětem možnost lépe chápat problematiku vzdělávání 
dětí se SVP 

 spolupráce se zřizovatelem městem Letovice při podávání projektů 

 možnost pořádání seminářů 

 možnost využít opravených zahradních domků k polytechnické výchově 
a výrobě jednoduchého pečiva v hliněné peci 

 problémy související s vysokým průměrným počtem docházejících dětí - zajištění 
bezpečnosti při pobytu venku při nižších úvazcích pedagogů, obtížné dodržování 
individuálního přístupu k dětem 

 v případě nepřítomnosti učitelek (PN, OČR, čerpání ŘD, DVPP) hrozí přetížení 
pedagogického sboru 

 ztížená komunikace s dětmi a jejich zákonnými zástupci s jiným mateřským 
jazykem 

 rozdílnost povah členek pedagogického sboru a jejich priorit 



 
 
 
 
Konkrétní doporučení: 

 Omezit frontální přístup, pracovat ve skupinách, zařazovat částečně řízené činnosti, diferencovat cíle a vzdělávací nabídku podle věku a schopností 
dětí. 

 Pravidelně provádět pedagogickou diagnostiku dětí a na základě zjištěných skutečností poskytovat dětem podporu tam, kde to potřebují. 

 Zaměřit se na prohloubení spolupráce s rodiči – na konzultačních hodinách jim podat podrobné informace o jejich dítěti, zmínit všechny 
oblasti např. podle ESS, v diagnostice využít strom z knihy B. Sindelarove Předcházíme poruchám učení, popisovat, nedávat nevyžádané rady. 

 Na webových stránkách školy pravidelně zveřejňovat fotografie ilustrující aktivity v jednotlivých třídách s popisným a vysvětlujícím komentářem, 
stránky pravidelně aktualizovat. V roce 2019 přistoupit ke zřízení nových webových stránek tak, aby byly přehlednější a dalo se s nimi lépe pracovat. 

 Kontrolovat včasné písemné omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou zákonnými zástupci. 

 Snažit se mobiliář ve třídách sestavit tak, aby bylo možné a bezpečné zařazovat do denního programu dostatek různých pohybových aktivit, zejména 
zdravotní cviky. 

 Dodržovat sled činností v MŠ, zvláště doporučenou délku pobytu venku. 

 Spolupracovat ve třídách i v rámci celé školy, zlepšit vzájemnou komunikaci, využívat vzájemných hospitací 1x ročně. 

 Aktivizovat rodiče a vtáhnout je do společných akcí a prací v zahradě a k účasti na třídních aktivitách v rámci TVP. 

 Postupně modernizovat nábytek ve třídách (úložné skříňky, nábytek do výtvarných center). 

 Při sestavování TVP pracovat společně, denně si ve třídě vyměňovat zkušenosti a informace. 

 Vyžadovat včasné uhrazení školného a stravného, v případě neustále se opakující prodlevy poukázat na možnost vyloučení z MŠ. 

 Zlepšit informovanost učitelek vyvěšením informací na centrální nástěnce, v akutních případech prostřednictvím krátkých pracovních porad. 

 Spolupracovat s Městskou policií při kontrole pohybu osob na školní zahradě po uzavření areálu v 16:30. 

 Apelovat na vedení města, aby bylo řešeno přemnožení divokých koček a jejich výskyt na školní zahradě. 

 Zaměstnat na DPP kvaliifikovaného zahradníka/zahradnici na za účelem poradenství a provedení odborných zásahů na zeleni ve školní zahradě. 



 
 
 

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče za školní rok 2017/2018 
(součást autoevaluace – přílohy k Výroční zprávě za rok 2018 č. 1) 

 
Vážení rodiče, 
předkládám Vám výsledek dotazníkového šetření, kterého se většina z Vás zúčastnila. 
Tentokrát bylo rozdáno 81 dotazníků, odevzdáno 43 dotazníků, což je 53%. 
Kladné hodnocení výrazně převažuje. 
 
Zde je krátké shrnutí: 

1. Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení,  nábytek, hračky, čistota) 
             Kladné hodnocení 42x  
 Průměrně 1x 
 

2. 2. Je vaše dítě v MŠ spokojeno? 
Kladné hodnocení 43x  

 
       3.   Které činnosti má Vaše dítě v MŠ nejraději? 
             Výběr z odpovědí: 

 Venkovní hřiště, blátiště, mlhoviště 

 Magnetická hra Abeceda 

 Zpívání, tvoření 

 Všechno 

 Kreslení 

 Všechno 

 Hra s kamarády 

 Malování, lepení 

 Hra s auty 

 Hry na zahradě 

 Kostky 

 Má rádo paní učitelku 

 S legem, na zahradě 

 Hry na zahradě několikrát 

 Výlety, karnevaly, čarodějnice, besídky atd. atd. …………………………………. 
 

      4.    Které činnosti Vašemu dítěti v MŠ chybí? 
             Výběr z odpovědí: 

 Kontakt s živými zvířaty, plavání 
Živé zvíře můžete najít ve Sluníčkách – africké šneky oblovky, možná by bylo 
výstižnější říct „obrovky“, protože jsou opravdu obrovské. 
Donedávna žili ve třídě Koťátek dva džungarští křečci. 
Spolu s námi žije ve školní přírodní zahradě ježek a je ho pořádný kus! 



 
 Více chodit do mlhoviště 

Souhlasím, je třeba využít teplých dnů, polepšíme se! 

 Koupání, plavání, bazén - 9x 
Milí rodiče, plavání přenecháme Vám, s Vámi se předškoláci při této činnosti cítí více 
v bezpečí. Navíc v našich podmínkách, tj. při tak vysokém počtu dětí (od 1. 9. 2018 
celkem 102 dětí) se tato aktivita obtížně zvládá. Děkujeme za pochopení. 

 Vycházky - 5x (do parku) 
Myslím, že zámecký park je velmi častým cílem vycházek  

 Procházky – častěji měnit venkovní činnosti 
Ano, samozřejmě je důležité činnosti střídat, pobyt na zahradě s vycházkami do 
blízkého či vzdálenějšího okolí tak, aby byl program co nejpestřejší. Velmi důležité je 
však dát dětem dostatek volnosti pro jejich vlastní hru a objevování okolního světa a 
prožívání drobných radostí spolu s kamarády. To se dá dle mého názoru velmi dobře 
uskutečňovat právě při pobytu na školní zahradě. 

 Více pohybových činností, více zpívání - 3x 
Domnívám se, že obojí je rovnoměrně zastoupeno, co děti zvládají, můžete vidět např. 
na besídkách. 

 Více lega 
Ano, je pravda, že originál této stavebnice není v MŠ příliš zastoupen. Pořízení více 
kusů stavebnic je pro MŠ docela nákladné, máme podobné stavebnice české výroby 
(CHEVA). 

 Brácha 
Některé děti sourozence v MŠ mají, jiné ne. Mnohdy si však děti spolu skoro vůbec 
nehrají. 
Ostatní jsou s nabídkou spokojeni. 
 

      5.    Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné. 
             Ano - 41x. 
 Ne, byl samostatný i předtím – 1x. 
 Nevím, jestli je to školkou, nebo věkem – 1x 
 
      6.    Sledujete pravidelně informace MŠ na nástěnkách, dveřích či webových stránkách? 
 Ano – 42 x 
 Ne – 1x 
 
      7.    Která forma poskytování informací Vám nejvíce vyhovuje? 
 Výběr z odpovědí: 
 Nástěnky – 24x 
 Web – 8x 
 Osobně – 5x 
 Osobně + nástěnky – 2x 
 Všechny způsoby – 4x 
 
 Všechny důležité informace v rámci celé MŠ včetně důležitých dokumentů (rozpočty, 



 
 výroční zprávy, vlastní hodnocení školy, přijímací řízení, GDPR, galerie jednotlivých  
 tříd, GDPR atd.) stejně jako aktuální informace k celoškolním akcím jsou zveřejněny  
 na webových stránkách MŠ i na nástěnkách, informace k dění a předškolnímu   
 vzdělávání ve třídách každý den na tabuli v šatně. 
 Často jsou informace předávány osobně paní učitelkou – ta má ovšem ve třídě další  
 děti, o které se stará, nemůže se proto déle zdržet v šatně. 
 Osobně považuji systém předávání informací Vám rodičům za dostatečný. 
 
      8.   Cítíte se dostatečně seznámeni se školním vzdělávacím programem MŠ? (program  
 je všem zájemcům přístupný v šatně nebo na webu MŠ).  
  
 Ano – 42x 
 Ne – 1x 
  
      9. Máte zájem o setkání s odborníky v MŠ, o besedy v MŠ? 
 Ano – 21x 
 Neutrálně- 1x 
 Ne – 20x 
 Výběr z odpovědí: 

 Záleží na tom, o co by se jednalo 

 Ano – zdravotníci, hasiči, policie 

 Předškolní příprava 

 Montessori škola 

 Dětská psychologie 

 Ráda bych, ale odpoledne nemám čas. 

 Logopedie, hyperaktivita. 

 Něco, co přináší osvětu, užitek, rozvoj. 

 PPP, logopedie 

 Se všemi 

 S jakýmikoliv (zdravotníci, pedagogové) 

 Poruchy dys/dis 
 

V příštím školním roce pro Vás zajistíme setkání s odborníkem. 
 
10. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců? (vedení, pedagogové, 
       provozní zaměstnanci) 
 Ano – 40x 
 Ne – 3x 

Výběr z odpovědí: 

 Příjemná komunikace 

 Vstřícné, bezproblémové jednání 

 Nesetkali jsme se s negativní reakcí 

 Vstřícnost, lidskost, pochopení. Vzácné vlastnosti. 



 
 Úžasní v Motýlkách. 

 Vlídné, vstřícné a příjemné vystupování. 

 Ne – chození na pískoviště po dešti. 

 Ne – zastaralý přístup. 

 Jsou vstřícní. 

 Ano – p. uč. Laďka a Kamila. 

 Nelíbí se mi odpolední vyzvedávání dětí. P. učitelka by měla dítě odvést až do 
šatny, aby viděla, komu dítě předává. 
 

Velmi příjemná zpětná vazba, děkujeme. 
 

            11. Máte zájem o nabídku konzultačních hodin pro rodiče?(schůzka rodiče a učitelky  
            v daný čas – rozhovor s učitelkou v soukromí a v klidu, bez dítěte, zpětná vazba o               
            pokroku, chování a rozvoji dovedností vašeho dítěte – v plné třídě dětí nelze vést v  
            klidu rozhovor). 
 Ano – 37x 
 Ne – 6x 
 Výběr z odpovědí: 

 Ne – s paní učitelkou komunikuji pravidelně na aktuální téma. 

 Ne – zbytečné. 

 Plně mi způsob hovorovek vyhovuje, děkuji za informace, jak se moje dítě chová 
v kolektivu, jak jí, jak je samostatné. 

 Je na to více klidu než to řešit ve třídě, rada jsem informována o pokrocích mého 
dítěte. 

 Ano, možná stačí v pololetí. 

 Ano, jednoduše feedback – zajímá mě, jak se dítě v MŠ chová (k dětem, k autoritám) 
apod., co je třeba zlepšit. 

 Ano, individuální řešení problémů, klid, poradit se. 

 Ano, ocením názor zkušeného pedagoga. 
 
12. Zúčastňujete se rádi společných akcí MŠ pro rodiče a děti? Zapojujete se do 
těchto aktivit? (besídky, tvořivá odpoledne, ESS, rozloučení s předškoláky apod.). 
Výběr z odpovědí: 
Ano – 43x 

 Den Země – každý vidí rád své dítě při činnosti, kdy ho může podpořit. 

 Besídky 

 Brigády na zahradě – šikovnost dětí pod vedením učitelek, vzájemná spolupráce. 

 Všechny akce se nám líbí. 

 Rozloučení s předškoláky – super! 

 Ano, tvořivé dílny! 

 Nijak zvlášť, ale je to povinné. 

 ESS. 

 Brigády na zahradě. 



 
 

Společné akce určitě povinné nejsou, ale jsem ráda, že se jich tak rádi zúčastňujete! 
 
       13. Máte nějaké zajímavé tipy na školní výlet? 
Děkujeme, sešla se spousta zajímavých návrhů na výlet do blízkého či vzdálenějšího okolí, 
určitě je v budoucnu využijeme! 
 
 14. Jste spokojeni s pestrostí a  kvalitou nabízeného jídla? 
Ano – 42x 
Ne – 1x 
Výběr z odpovědí: 

 Líbí se mi, že je k dispozici barel s vodou po celý den. 

 Ano, děkuji! 

 Potřebovala bych recepty, moc chválíme paní kuchařky! 

 Synovi moc chutná nabízené jídlo. 

 Ano, když jsou luštěniny k obědu – např. čočka s chlebem, uvítala bych ještě vajíčko. 

 Ano, ale méně citrusových tekutin! 

 Ano, ať se daří, spokojená bříška! 
 

Velmi děkujeme za Vaše uznání. Je zavazující. 
Naše MŠ je zapojena do programu Skutečně zdravá škola www.skutecnezdravaskola.cz 
a nabízené svačinky a obědy plně odpovídají tomuto programu. V příštím školním roce se 
ještě více zaměříme na vyhledávání surovin od farmářů z blízkého okolí. 
   
       15. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy? 
Výběr z odpovědí: 

 Pomoc při úpravě školní zahrady, opravy, nátěry - 6x 

 Pomoc na zahradě – 23x 

 Sponzorské dary 

 Ano, se vším co je třeba a rádi 

 Spolupráce při akcích. 

 Hračky. 
 
Děkujeme, Váš zájem a nabídka nás velmi těší a hřeje u srdce. Už se těšíme na podzimní 
brigádu! 
 
 16. Je naše MŠ podle Vašeho názoru něčím specifická? 
Výběr z odpovědí: 

 Ano, máte moc krásnou a účelnou zahradu a děláte plno výletů, akcí, chodíte na 
divadlo. 

 Skvělá zahrada, skvělý personál! 

 Přírodní zahrada 18x. 

 Dobrým přístupem ke stravování. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/


 
 Vztahem k přírodě. 

 Přírodní zahradou, přístupem k dětem a množstvím aktivit. 

 Ano – přístupem uč. sboru – plné zaměstnání dětí po dobu pobytu v MŠ.  
Plně se věnují a mají citlivý přístup. 

 MŠ je rodinná. 

 Ano – Hejného matematika, přírodní zahrada, Akce ke Dni Země, třídění odpadu, 
všeobecný přehled – mapy, kultura, olympijské hry, přírodní zákonitosti, vycházky. 

 Dobrá dostupnost, délka provozu, přiměřený přírodní mix ve formě přírodní zahrady. 

 O ničem nevím. 

 Je na dobrém, strategickém místě. Má výbornou ředitelku i učitelky. 

 Bahniště na zahradě. 

 Pěknou zahradou a její rozmanitostí. 

 Krásnou zahradou s množstvím zeleně. 

 Pěkná zahrada, můžeme si na chvíli sednout na lavičku, například jsme se dozvěděli, 
jak vypadá muchovník olšolistý atd. 

 Ano, v přístupu k dětem, reakci na jejich specifické potřeby, v otevřené komunikaci 
mezi učitelkou a rodičem. 

 
Moc děkujeme! Velmi příjemná zpětná vazba. V rozvoji zahrady budeme pokračovat i 
nadále, každá třída v příštím školním roce vymyslí a zrealizuje prvek hodící se do přírodní 
Zahrady. Inspiraci hledáme zejména účastí učitelek i kuchařek na seminářích pořádaných 
Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno. 
V závěru školního roku byla dokončena oprava posledního zahradního domku, který bude 
sloužit jako domeček pro děti s pokojíčkem a verandou. Teď ho ještě musíme zařídit 
dětským nábytkem. 
V příštím školním roce se chystáme zasadit staré odrůdy ovocných stromů. 
 
    17. Co byste doporučovali změnit, aby podle vašeho názoru MŠ fungovala lépe? 
Výběr z odpovědí: 

 Nic mě nenapadá, líbí se mi, jak funguje momentálně. 

 Oplocení 

 Sauna pro děti. 

 Pobyt venku v zimních měsících. Děti by měly chodit na procházky, ne v mrazu 
běhat na basketbalovém hřišti. 

 Dle mého názoru je MŠ na vynikající úrovni. 

 Nemám žádné připomínky. 

 Více učitelek. 

 Nedávat rodičům úkoly, co mají s dětmi dělat doma – ať si děti donesou potřebné 
Zveřejňovat plánované akce pro jednotlivé třídy na web. 

 věci z domu na tvoření, ale ať tvoří ve školce. 
Více využívat školní zahradu, více atrakcí pro děti. Vysadit na zahradě ovocné 
stromy a úrodu dát dětem na svačinu. 
Stromy vysadíme v počtu 8 ks – staré ovocné odrůdy. 



 
Smyslem „úkolů na doma“ je spolupráce dítěte a rodičů na společném úkolu, 
společně strávené chvíle, spoluprožívání, když se dílo podaří, rozvoj smyslu pro 
odpovědnost a umění dokončit započatý úkol. Vidíme v tom samá pozitiva. 
Samozřejmě, že úkoly musejí být přiměřené, časově nenáročné. Pokud Vám 
nevyhovují, sdělte to prosím paní učitelce. 

 Hodně zdaru a štěstí do dalších let! 

 Myslím, že MŠ funguje dobře a dětem se u vás líbí. 

 Nic, jsme spokojeni. 

 Hodně zdaru a štěstí do dalších let. 

 Pokračujte takto dál 

 Líbilo by se mi více nabídek kroužků, jiné MŠ tancování, cvičení, plavání, lyže. 
MŠ zajišťuje především předškolní vzdělávání, na kroužky není prostor, navíc 
Česká školní inspekce vyžaduje kroužky pouze v pozdějších odpoledních hodinách. 
Plavání a lyže organizačně náročné. Nemáme dostatek pedagogických  
pracovníků, jednoduše – za stávajícího způsobu financování – nám MŠMT 
neposkytuje dostatek finančních prostředků na jejich platy. Školní asistent není 
pedagogický pracovník a náklady na jeho plat jsou hrazeny z dotace (tzv. 
Šablony).  
 
 
18. místo pro Váš vzkaz naší MŠ: 

 Díky za Váš vstřícný přístup! 

 Máme vás rádi 

 Moc děkujeme za krásný přístup k dětem. Zajišťujete plno aktivit. Patří Vám velké 
DĚKUJI! 

 Jsme velice spokojeni s p. učitelkami v beruškové třídě. 

 Pokračujte takto dále. 

 Děkuji za pětiletou spolupráci, bude mi smutno. 

 Informace rodičům (např. mail, webové stránky) v době nemoci dítěte o 
plánovaných akcích. Při konání besídek – málo místa ve třídách, většina rodičů nic 
nevidí, lépe zorganizovat prostory. 

 Synovi bylo ve školce krásně! Bude dlouho vzpomínat. Děkuji všem! 

 Děkujeme p. uč. Bártové a Leinveberové za skvělý přístup k našim dětem, které 
díky jim dělají velké pokroky. 

 Děkuji!!! Sluníčka! 

 Nerozdávat dětem cukrovinky. 

 Jste skvělá školka! Jen tak dál! 

 Ať se daří ještě lépe. 

 S vaší školkou jsem naprosto spokojen. 

 Pokračujte v tomto trendu dál. 
 
 



 
Vážení rodiče, za celý kolektiv zaměstnanců MŠ Vám děkuji za Váš čas, který jste vyplnění 
dotazníku věnovali, za důvěru, kterou k nám máte a za milá slova uznání.  
Jsme rádi, že nás takto vnímáte a hodnotíte. Na prázdniny se nám bude odcházet lehce, 
s pocitem dobře vykonané práce. 
Budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů a dobrý start v základní škole, s mladšími 
dětmi se potkáme opět v září. 
Užijte si spolu s dětmi krásné léto a chvíle volna ve zdraví a pohodě. 
 
Za kolektiv zaměstnanců 
Eva Pařilová 
ředitelka MŠ 
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