
Vyhodnocení evaluačních dotazníků 

 

 

 
 

Děkuji všem rodičům, kteří poskytli zpětnou vazbu týkající se organizace a podmínek 

vzdělávání v naši organizaci Mateřská škola Kublov. 

V tomto zhodnocení odpovím na otázky, připomínky a náměty, které se v dotazníku objevily 

ve Vaší reakci. 

Z Vašich reakcí vyplývá, že většina z Vás je s průběhem vzdělávání dítěte v naší mateřské 

škole spokojena. 

Otázky: 

1.Proč jsou některé informace podávány na webu, jiné na fb, jiné v mš? 

Informace jsou podávány na více místech proto, abyste měli dostatečný přehled o dění 

v mateřské škole. Informace najdete všude stejné. Hlavní informace pro Vás vkládám na web 

školy a tyto se automaticky kopírují na fb. Dále ještě informace tisknu a vyvěšuji v chodbě. 

Na fb jsou navíc pouze příspěvky, které jsou spontánní a rychle sdělitelné /většinou 

fotografie/ 

2.Jak je zajištěna hygiena spacáků? 

Spacáky se budou dávat jednou za měsíc domů vyprat. Máme objednané podložky pod 

spacáky, které budou položen y na koberci a na nich teprve budou ležet spacáky. Spacáky 

prosím prát na 30°C s nižšími otáčkami bubnu. 

3. Informace o nemoci dítěte, jak a komu předávat, atd.. 
Vyjímám ze školního řádu: 

Článek 5.Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci    

                 z každodenního vzdělávání a způsob vzájemného informování o    

                 jejich zdravotním stavu 

Rodiče jsou povinni informovat učitelku, která přebírá jejich dítě o případných projevech 
onemocnění! 
V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a 
ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění 



této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského 
zákona). Jde nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého 
dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. 
Dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. 
jeho ust. § 7 odst.  
1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí, 
a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.  
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha…) jsou rodiče 
telefonicky informováni o zjištěném zdravotním stavu dítěte. Za zvýšenou teplotu u dítěte se dle 
zdravotnických parametrů považuje teplota vyšší než 37°C a nižší než 38°C. Teplotu vyšší než 38°C 
považujeme již za horečku. 
Prosím o respektování těchto podmínek! 

4. Systém skříněk prvňáčků 
Z prostorových důvodů nemohu zajistit, aby byly všechny skříňky na oblečení dole v šatně. 
Stávající skříň je pouze na odkládání svrchního oblečení. Tedy je nutné počítat s tím, že si 
děti dole odloží pouze svrchní oděv a ostatní převlečení budou mít nahoře.  
5.Proč jsou malé děti ve třídě nahoře? 
Třída byla vybudována pouze pro 12 dětí. Nemohli bychom rozdělit větší děti, neboť 
předškoláků je většinou více, než je tento počet. Také se domníváme, že menší děti potřebují 
větší míru individuální péče a přístupu. 
6.Přezouvání 
Boty si všechny děti sundávají na koberci, dálě by měly chodit jen v ponožkách, chodba je 
ráno vytřena. Znovu poprosím o dodržování těchto pravidel! 
7.Bonbony 
Snažíme se nemotivovat děti sladkými odměnami. Pokud si nesou domů bonbon, je to proto, 
že jej dostaly od někoho, kdo něco slavil /narozeniny, svátek/. Oslavy většinou děláme 
společné, proto se zdá, že je bonbonů hodně. Necháváme je dětem většinou ve skříňce, 
abyste sami rozhodli, zda si mohou a kdy bonbon vzít. 
8. Proč jsme neinformovali rodiče, že se ve školce objevila závažná nemoc typu „černý 
kašel“? 
Tato informace, nám v žádném případě NEBYLA NIKDY NIKÝM SDĚLENA!!! Pokud bychom 
věděli, že se v mš objevila taková, či jiná vysoce nakažlivá nemoc typu spalničky, neštovice, 
případně nějaký druh parazita – vši apod , budete samozřejmě informováni.  
Není v moci organizace zjišťovat jakou nemocí které dítě onemocní, je na odpovědnosti 
rodičů oznámit nákazu svého dítěte snadno přenosnou infekční chorobou v mateřské 
škole. 
 
DĚKUJI ZA VŠECHNY Vaše podněty pro další práci. Věřím, že jsem srozumitelně 
zodpověděla  dotazy uvedené v dotaznících, pokud budete mít zájem, po domluvě je 
možná konzultace u ředitelky školy. 
 


