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Úvod 

Téma závěrečné bakalářské práce jsem si zvolila, abych zjistila úroveň současného 

stavu vybraných mateřských škol v Praze.  

Evaluace je nedílnou součástí pedagogického i řídícího procesu a proto se jí ve své 

práci zabývám velice podrobně  

V mateřské škole pracuji jako učitelka od roku 1985 a od roku 2004 pracuji v Praze na 

dvoutřídní mateřské škole, která je vedena jako malá rodinná škola i přesto, že se nachází 

ve velkoměstě. Toto téma je mi tedy blízké, evaluaci používám běžně ve své pedagogické 

práci, pokusila jsem se k ní najít co nejvíce odborné literatury a shrnout poznatky. 

Svým výzkumem bych ráda zjistila současný stav mateřských škol z pohledu rodičů. 

Rodiče mají stále větší nároky na práci pedagogů, úroveň výuky a vybavení mateřských škol. 

Proto jsem se rozhodla tuto skutečnost zachytit a požadavky rodičů shrnout a dát tak vedení 

škol možnost se zamyslet, co udělat v rámci možností pro další spolupráci právě s rodiči, vše 

v souladu s rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

Vybrala jsem si podobné školy v různých částech Prahy, aby byla zajištěna objektivita 

výzkumu. Každá škola má jiné podmínky, proto jsem vzorek rozšířila a nesoustředila se jen 

na svoji školu, kterou bych spíše posuzovala ze svého hlediska, a výsledky by pak nemusely 

být objektivní. Formou dotazníku pro rodiče dětí jsem zjišťovala jejich postoje k otázkám, 

které se týkají vybavenosti, personálu, informovanosti, spokojenosti dětí atd. 

V závěrečné části práce jsou vyvozeny závěry a navrženy náměty na zlepšení, které by 

měly přispět ke zkvalitnění mateřských škol. Všechny návrhy jsou řešeny s ohledem  

na proveditelnost, realitu a přínos pro mateřskou školu a rodičovskou veřejnost. 

Cílem mé bakalářské práce je analýza spokojenosti rodičů s malými mateřskými 

školami v Praze a vytyčení hodnot, které jsou pro rodiče a jejich děti důležité. To co rodiče 

budou hodnotit kladně, bude vodítkem pro další práci těch škol, kterých se výzkum bude týkat 

a může být inspirací pro ostatní. Záporná odezva bude jistě cestou k nápravě a zamyšlením se  

nad stávající situací. 
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I. Teoretická část 
 

1 Vymezení základních pojmů 

    1.2 Evaluace 
 
Ve vědecké terminologii má „evaluace“ obecný význam „hodnocení“. 

V pedagogice znamená zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizující stav, 

kvalitu, fungování, efektivnost škol, částí nebo celku vzdělávacího systému. Zahrnuje: 

hodnocení vzdělávacích procesů 

hodnocení vzdělávacích projektů 

hodnocení vzdělávacích výsledků 

hodnocení učebnic aj. 

Má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávacího systému, pro strategie plánování jeho 

rozvoje, priorit aj.  

Je samostatnou vědní disciplinou, opírá se o rozsáhlou a propracovanou teoretickou a 

metodologickou základnu.  

evaluace škol – hodnocení výsledků a fungování jednotlivých škol na základě přesných  

ukazatelů a procedur monitorování. 

 Externí – prováděná orgány inspekce, agenturami pro srovnávání škol… 

 Vnitřní – škola hodnotí sama sebe /autoevaluace/1 

                     . 

1.2  Mateřská škola 
 

Mateřská škola – školské zařízení navazující na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s ní, 

zajišťující všestrannou péči dětem zpravidla od 3 do 6 let. Není součástí povinné školní 

docházky. 2  
        Ve vzdělávacím systému České republiky je mateřská škola jako předškolní zařízení 

zařazena do předškolního vzdělávání ISCED 0 3 

 

 
1,2 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník, str. 61,118 a 155 
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3 http://www.nuov.cz/schema-vzdelavaci-soustavy 

2 Evaluace jako nástroj hodnocení  

 
 2.1 Evaluace a hodnocení 

 

Evaluace a hodnocení jsou nezbytnou součástí jak vzdělávacího procesu, tak plánování 

v jakémkoliv školském i jiném zařízení. 

Evaluace je výraz rozšířený v terminologii mnoha oborů s významem zjišťovat hodnotu, 

významnost, užitečnost něčeho4 

Mezi hodnocením a evaluací je však rozdíl! Když si tento rozdíl uvědomíme, nebude nám 

dělat problém tyto dva termíny od sebe odlišit. V literatuře najdeme různé názory odborníků a 

specialistů. Výsledek jejich porovnání je velice podobný. 

 

Rozdíl například vystihuje Bečvářová  

Kdy hodnotíme? 

Hodnotíme průběžně, vlastně neustále podvědomě i vědomě vše, co vnímáme – pozorujeme. 

Získáváme tím sice nahodilý, ale velice cenný soubor informací, které po určité době 

analyzujeme, vyhodnocujeme a využíváme při dalším postupu. 

Kdy evaluujeme? 

Evaluujeme tehdy, když chceme zjistit, zda jsme úspěšní a chceme vědět v čem a proč, když 

chceme věci zlepšovat, zvyšovat kvalitu činnosti školy. Evaluujeme zejména v závěrečné fázi – 

na konci projektu. Evaluujeme také v případě, že potřebujeme vyřešit problém, který lze podle 

předem daných kritérií porovnat – změřit.5 

Evaluace tedy musí splňovat určitá kriteria:  

 správný metodický postup 

 pravidelnost 

 předem stanovené cíle 

 použitelnost pro rozhodování a další plánování 

 
 

4 PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie 
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5 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení 

Tabulka č.1 Rozdíly mezi hodnocením a evaluací 6 

 

HODNOCENÍ 
(neřízené hodnocení) 

EVALUACE 
(řízené hodnocení) 

Kritéria:  

nejsou vymezena 

indikátory výkonu nastaveny explicitně  

nesdíleny mezi partnery. 

Kritéria: 

vymezena explicitně a odsouhlasena 

stanovené specifické oblasti priorit, založené na 

vymezených cílech 

formulovány indikátory výkonu. 

Hodnotící plán:  

není přesně stanoven 

není jasné, co kdo bude dělat 

není konzistentní s cíli 

není připravován záměrně 

je použit v případě potřeby 

Evaluační plán:  

je strukturovaný 

je jasná odpovědnost 

explicitní vztahy s cíli 

vyžaduje detailní plánování. 

Metody:  

nejsou předem stanoveny 

metody nekonzistentní 

nepromyšlená analýza dat 

Metody:  

systematické 

přesně určené zdroje dat 

použit reprezentační vzorek evaluační nástroje 

odpovídají metodám použitým pro sběr dat  

systematická analýza dat  

vypracování zprávy 

 

Tato tabulka přehledně ukazuje rozdíly, ale staví hodnocení do podřadnějšího postavení.  

I hodnocení má však v běžné praxi své nezastupitelné místo, bez zhodnocení dané situace se 

člověk a pedagog obzvlášť neobejde. Hodnotíme průběžně, neustále, neplánovaně, ale 

nezbytně. 

Evaluace nám pak svou promyšleností, systematičností a přehledností dá přesný obraz 

k poskytnutí zpětné vazby.  

Bez zhodnocení nemůžeme evaluovat. 
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6 NEZVALOVÁ, D. Pedagogická evaluace ve škole 

     2.2 Evaluace jako jedna z dílčích řídících funkcí  

 
 Vezmeme-li v úvahu, že mezi základní funkce manažera patří plánování, musíme si 

uvědomit, že základem dobrého plánu by měl být také rozbor stávající situace, zhodnocení 

předchozích úkolů, splnění či nesplnění minulých zadaných cílů, analýza všech dat z plánů, 

na které chceme navázat atd. Dostaneme k tomu, že bez promyšlené evaluace těchto 

skutečností se neobejdeme.  

 Stejně tak při organizování, které je další manažerskou funkcí, je evaluace důležitá. 

Potřebujeme zhodnotit např. organizační strukturu, míru delegování, členění pracovních úkolů 

a jiné.  

 Také při personální činnosti je potřeba nejdříve zhodnotit všechny aspekty. Např. 

požadavky na pracovní síly, kritéria pro příjem nových zaměstnanců, profesní rozvoj 

pracovníků, způsob odměňování, informační systém a další. 

 Při vlastním vedení lidí si dobrý manažer uvědomuje svůj styl vedení, hodnotí 

komunikaci, klima na pracovišti, kulturu školy, míru motivace atd. 

 Snad nejdůležitější je evaluace pro kontrolní činnost, která je nedílnou součástí 

manažerských aktivit. Podstatou kontroly je zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry.  

Kontrola je důležitá pro zpětnou vazbu.  

Kladnou zpětnou vazbou se rozumí vliv vedoucí k zesílení řízené činnosti, záporná 

zpětná vazba naopak zeslabuje danou činnost. Poskytování zpětné vazby je podstatou 

formativního hodnocení.7 

 Evaluace je odborníky považována za vědní disciplinu, ale v běžné praxi je to nutné 

zamýšlení nad různými jevy, které nás vede k vyhodnocení situace podle určitých pravidel a 

metod. 

Každá škola vytváří vlastní hodnocení školy (autoevaluaci), kterou zákon č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský 

zákon) pojmenovává jako vlastní hodnocení školy. Je to povinná součást Rámcově 

vzdělávacího plánu (dále jen RVP), následně i Školního vzdělávacího plánu (dále jen ŠVP). 

 

 

7PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník, str.314 
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3 Mateřská škola a její postavení ve společnosti 

 
3.1  Historie mateřské školy 

 
V historii měly vznikající předškolní instituce různé názvy – opatrovny, útulky, azyl, 

dětince, pěstovny…, neboť zejména v počátcích jejich existence nebyly ustálené.  

Pojem „mateřská škola použil poprvé Jan Amos Komenský ve svém spisu Informatorium 

školy mateřské. Mateřskou školou rozuměl výchovu a poučování dítěte v rodině, „v klínu 

mateřském“. 

 „Škola mateřská je jako příjemné jaro, ozdobené vyrážejícími bylinami a květinkami 

různé vůně.“ 

Fröbel používal přirovnání výchovy dětí s pěstováním květin a stromků a názvem 

dětská zahrádka (kindergargarten) chtěl naznačit, že se jedná o místo plné něhy a lásky, tento 

název se ujal v Německu a Rakousku. Montessoriová prosazovala název dům dětí. V Rusku a 

později i v Sovětském svazu bylo používáno názvu dětský sad, což je opět jen překlad 

z němčiny. Ve Francii je používán název école maternelle- mateřská škola. V našich zemích 

jsme se přiklonili právě k názvu, který použil Komenský mateřská škola, přestože on tímto 

názvem neoznačoval institucionální výchovu. 

Se změnou způsobu života vystoupila v průběhu historického vývoje potřeba zajistit 

dohled dětem zaměstnaných matek, postarat se o děti odložené, sirotky, děti postižené apod. 

Z počátku bylo zakládání předškolních institucí předmětem zájmu jednotlivců a různých 

spolků, postupně s jejich nabývajícím významem se dostávaly do pozornosti státu. V roce 

1869 byl vydán rakouský školský zákon, kterým byla vytvořena soustava národního školství. 

Byl přínosem i pro předškolní výchovu, neboť doporučoval zřizovat při obecných školách i 

předškolní zařízení a při vzdělávacích ústavech pro učitelky mateřských škol zakládat 

mateřské školy. Ministerský výnos z r. 1872 se zabýval otázkami předškolní výchovy a 

vymezoval funkci jednotlivých zařízení. Mateřská škola měla být určena pro všechny děti, 

měla být bezplatná, kladen důraz byl i na kvalitní pedagogický dozor. Mateřské školy měly 

doplnit rodinnou výchovu a připravit děti na vstup do školy.8 

 

 
8 ŠMELOVÁ, E. Mateřská škola - Teorie a praxe 
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Počet mateřských škol se postupně rozrůstá až do 2. světové války, kdy se počty snižují. 

V  roce 1948 jsou začleněny do státní školské soustavy.  Nastalo budování tzv. socialistické 

předškolní výchovy, zavedení jednotných vzdělávacích osnov a programů ideologicky 

zaměřených. Od roku 1960 jsou mateřské školy součástí školské soustavy s nepovinnou 

docházkou. V předškolních institucích byl kladen důraz na kolektivní výchovu. Zájmy dítěte 

byly dost necitlivě opomíjeny. Po pádu totalitního režimu /tj. po roce 1989/ dochází 

k významným celospolečenským změnám, které se odrazily i do oblasti školství. Síť 

veřejných mateřských škol se rozšiřuje o soukromé i církevní školy. Mateřské školy již nejsou 

svazovány jednotným vzdělávacím programem, ale postupně se decentralizují, tvoří si svoje 

Školní vzdělávací programy podle požadavků Rámcově vzdělávacích programů, které vydává 

Ministerstvo školství a tělovýchovy.  

 

     3.2  Předškolní vzdělávání v České republice a jeho organizace 

 

 Školský zákon uznal předškolní vzdělávání jako legitimní součást systému 

vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného 

požadavky a pokyny MŠMT (ISCED 0) 

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách, jako ostatní obory a 

úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého 

věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní 

vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí.9 

Předškolní vzdělávání (preprimární) je institucionálně zajišťováno mateřskými 

školami, popř. je realizováno v přípravných třídách základních škol. Mateřská škola je 

legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy, proto se řídí obdobnými 

pravidly jako školy ostatní. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 

tří do šesti případně 7 let.  

Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či 

různého věku. Stejně tak je možno do tříd běžných mateřských škol zařazovat děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami a vytvářet třídy integrované. 

 

9 RVP PV 
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4 Evaluace v prostředí mateřské školy 
 
Evaluace v mateřské škole je systematické shromažďování informací o účinnosti 

školních a třídních plánů, o kvalitě činností a úloze pedagoga ve výchovném procesu, jeho 

formách metodách, o kultuře a klimatu školy, o postavení školy na veřejnosti, vztahu se 

zřizovatelem atd. Je to proces neustálého vyhodnocování, zpětná vazba pro zkvalitnění vlastní 

pedagogické práce, porovnávání s cíli Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 

Důležitá je též pro uvědomění si působení školy ve městě, spolupráci s dalšími organizacemi, 

nastavení dalších cílů vizí školy. 

     Cílem evaluace je ověřovat správnost, efektivnost a kvalitu všech činností v MŠ, 

včetně podmínek a vybavení školy. Do evaluace jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy, 

rodiče dětí i děti samotné, podílejí se na ní svými úhly pohledu - vytvářejí zpětnou vazbu. Je 

brán zřetel i na pohled zřizovatele a širší veřejnosti, nové poznatky ve vzdělávání dětí a 

výsledky kontrol ČŠI. Výsledky jsou pak základem pro další náměty ke zkvalitnění práce 

školy. 

 

4.1 Vnější a vnitřní evaluace školy 
 

Proces evaluace může probíhat uvnitř školy, ale také z vnějšku.  

Evaluaci ve spojitosti se školou lze rozlišovat z hlediska těch , kteří ji provádějí, na evaluaci 

externí (vnější), která je uskutečňována orgány inspekce, zřizovateli, jinými agenturami na 

základě národních srovnávacích zkoušek, výzkumnými pracovišti, institucemi zaměřenými na 

evaluaci kurikula atd., a evaluaci interní (vnitřní), při níž škola evaluuje sebe sama.10 

V každé mateřské škole by si měli být pedagogové a zejména ředitelky vědomi 

důležitosti evaluace a hodnocení ve výchovně vzdělávacím procesu. Cílem evaluace je 

ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti, ale také podmínek, které v předškolní výchově 

vytváříme. Podle rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání by měla každá škola 

mít vytvořena pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení tzn. určeny cíle, prostředky a kritéria 

těchto činností. Na podkladě těchto pravidel lze provádět sledování, kontrolu a 

vyhodnocování veškeré činnosti školy, jejich zaměstnanců a využití poznatků pro 

optimalizaci další práce.  

 
10 VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy, str.10 



 

14 
 

Příklady vnější evaluace (dle evaluačního plánu MŠ) 

evaluace rodiči dětí  

 anonymní dotazníky  

 připomínky průběžné, při třídních schůzkách, pohovorech, konzultacích  

 

evaluace zřizovatelem 

 vlastní kriteria hodnocení stanovená zřizovatelem    

 

 evaluace veřejností 

 mediální obraz školy 

 zájem o školu 

 

evaluace nadřízenými orgány 

 MŠMT 

 ČŠI atd.  

 

 

Příklady vnitřní evaluace (dle evaluačního plánu MŠ) 

evaluace ředitelkou školy 

 objektivně hodnotí sama svou pedagogickou a řídící práci  

 kontroluje a hodnotí práci pedagogů – dle plánu hospitací, průběh 

hospitace i její výsledek zapisuje do hospitačního archu, v rozboru 

hledá společně s hospitovanou učitelkou cestu k zlepšení případných 

nedostatků 

 kontroluje a hodnotí práci provozních pracovníků např. dodržování 

zásad BOZP a PO, plnění všech úkolů vyplývajících z pracovní náplně 

jednotlivých pracovníků – technologických postupů při přípravě jídel, 

správnost účtování školného a stravného, čistotu prostor MŠ, stav 

skladu, chování provozního personálu k dětem a rodičům, dodržování 

organizačního řádu školy, případné nedostatky jsou zapsány, 

projednány s dotyčným pracovníkem a následně provedeno ověření 

nápravy 



 

15 
 

 kontroluje vedení povinné třídní dokumentace  

 hodnotí celkovou práci a vizáž školy  

 hodnotí funkčnost a aktuálnosti ŠVP i jednotlivých TVP, soulad s RVP 

,vstřebává nové poznatky ze seminářů, hledá nové náměty  

 hodnotí vzhled školy – budovy i zahrady, jednotlivých tříd, hodnotí, co 

je třeba zlepšit, opravit, vyměnit, hodnotí i to, co se zlepšilo  

 souhrn všech hodnocení se stává podkladem pro hodnocení školy   

evaluace pedagogem  

 hodnotí svoji práci, evaluuje celý vzdělávací proces ve třídě  

 individuálně hodnotí děti (pedagogická diagnostika) – vede o dětech 

stručné záznamy, kde uvádí stav při nástupu do MŠ, průběžně doplňuje 

pokroky dítěte a na závěr jeho školní docházky úroveň jeho klíčových 

kompetencí 

 vede portfolio dítěte, kam ukládá na 1 školní rok jeho práce  

 hodnotí funkčnost a aktuálnost celého TVP a soulad se ŠVP i RVP  

 hodnotí celkovou práci školy, hledá nové náměty  

 provádí autoevaluaci své vlastní práce na konci školního roku  

 provádí evaluaci celé práce školy, včetně vizáže, podmínek vzdělávání   

evaluace provozními pracovníky  

 hodnotí a evaluuje svoji vlastní práci   

 hodnotí a evaluuje činnost celé školy ze svého pohledu  

 

evaluace samotným dítětem 

 spokojenost dítěte v MŠ, radost, možnost vyjádřit, co se mu nelíbí 

 vyjádření na co se v MŠ těší, na co ne a proč  

 komunikační kruh k týdennímu tématu: Co mne nejvíc bavilo a co ne  

 

 

Toto rozlišení je podle vztahu – kdo koho a jak evaluuje, další rozlišení může být podle 

obsahu – co evaluuje. 
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Evaluaci je tedy možné rozlišovat podle evaluátorů z hlediska toho, kdo ji provádí a 

z hlediska účelu, pro který je realizována.11 

Systém vnitřní evaluace mateřské školy existuje na úrovni školy a na úrovni tříd. 

a)Na úrovni školy probíhá: 

Evaluace průběhu vzdělávání zaměřená na hodnocení vzdělávacího procesu, používání metod 

a forem práce, uplatňování nových poznatků a zkušeností, naplňování cílů a záměrů ŠVP. 

Evaluace personálních podmínek zaměřená na hodnocení personálních podmínek ve vztahu 

naplňování cílů RVP PV, hodnocení kvalifikovanosti pedagogického týmu, využívání DVPP 

při naplňování stanovených cílů a posouzení efektivity personálního zabezpečení provozních 

pracovníků vzhledem k počtu dětí.  

Evaluace materiálních podmínek hodnotí materiální podmínky mateřské školy vzhledem 

k záměrům ŠVP. Týká se vybavení tříd, zahrady, vybavení školní jídelny, technického stavu 

budovy. Využívá se záznamů z pedagogických a provozních porad, kontrolní činnosti. 

Evaluace ekonomických podmínek je zaměřena na hodnocení oblasti ekonomiky mateřské 

školy, čerpání mzdových nákladů a příspěvku obce, rozbory hospodaření, je sledována 

efektivnost a účelnost. Provádí se podle směrnic ředitelky školy, pomocí tabulek, zpráv, 

rozborů, konzultací na pedagogických a provozních poradách.  

Evaluace organizačních podmínek je zaměřeno na zhodnocení vhodnosti a účelnosti 

organizace a režimového uspořádání vzhledem k záměrům ŠVP. Využívá se hospitací, 

kontrolní činnosti, záznamů z pedagogických a provozních porad.  

Evaluace spolupráce s rodinou hodnotí naplnění zvolených forem, metod spolupráce při 

plnění stanovených záměrů v oblasti ŠVP.  

Evaluace spolupráce s jinými MŠ, ZŠ, zřizovatelem a veřejností je zaměřena na hodnocení 

kvality a účelnost zvolených metod, zahrnuje kulturu školy, která se odráží na veřejnosti 

Evaluace kultury školy je zdrojem informací o tom, jak se škola vyvíjí v závislosti na 

změnách, které v ní probíhají, je východiskem pro tvorbu dalších cílů a vizí, odráží styl 

vedení  

Evaluace klimatu školy se zabývá spokojeností se vztahy mezi zaměstnanci, pedagogy a 

dětmi, školou a ostatními organizacemi, učiteli a rodiči… 

Evaluace práce pedagogů probíhá jako hospitační a kontrolní činnost 

 

 
11 VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy, str.11 
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b)Na úrovni tříd probíhá: 

Evaluace třídního vzdělávacího programu vždy po ukončení podtémat a témat. Využívá se 

záznamů a konzultací učitelek, dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultací  

s rodiči, záznamy do třídního vzdělávacího plánu. Hodnotí se soulad vytvořených podtémat 

daného integrovaného bloku, prověřuje se naplnění stanovených záměrů a stanovují se 

případná opatření. 

Evaluace dětí je prováděna průběžně, podle aktuální situace a potřeby. Hodnotí se vývojové 

pokroky jednotlivých dětí. Využívá se konzultace učitelek, konzultace s rodiči, konzultace 

s odborníky pedagogicko – psychologické poradny, diagnostika dětských výtvarných prací, 

cílené pozorování a jiné. 

Evaluace práce pedagogů ve třídě probíhá při vzájemných hospitacích, konzultacích, 

probírání jednotlivých témat z třídního vzdělávacího plánu atd. 

Evaluace vlastní vzdělávací práce je vlastně autoevaluací prováděnou jako analýza a 

hodnocení sama sebe vzhledem k cílům TVP. 

Evaluace klimatu třídy je rozborem spokojenosti dětí, vzájemnými vztahy ve třídě, atmosféry  

 

Evaluace probíhá podle kritérií, která vycházejí z požadavků rámcově vzdělávacího 

plánu pro předškolní vzdělávání, každá škola si je vytváří sama podle vlastních možností a 

situace. Ředitelka mateřské školy je pak upraví, nastaví a postupuje podle nich při své 

kontrolní činnosti. Příklady: (z materiálu mateřské školy) 

Kriteria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací a výchovné činnosti: 

 dodržuje vnitřní směrnice školy, zásady BOZP a PO 

 plní veškeré povinností vyplývající z jeho pracovní náplně 
 zajišťuje pravidelný rytmus a řád, jenž je dostatečně flexibilní, respektující 

potřeby dětí a přizpůsobený aktuální situaci  

 respektuje individuální potřeby dětí 

 vyvažuje poměr spontánních a řízených činností  

 chrání soukromí dětí a jejich rodin  

 dbá na dodržování práv dítěte, nikoho neprotěžuje, či neznevýhodňuje   

 sebevzdělává se  atd.    

 Kriteria pro hodnocení provozních pracovníků: 

 plní veškeré své úkoly dané pracovní náplní 

 dodržuje organizační řád školy a pracovní dobu 

 dodržuje vnitřní směrnice školy, zásady BOZP a PO  
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 spolupracuje s pedagogickým personálem při působení na děti 

 aktivně se zamýšlí a podílí na zlepšení chodu a vizáže MŠ ze své pozice … 

 

Kritéria evaluační činnosti je ideální mít připravená jednak obecná, dlouhodobá a 

kritéria konkrétní pro hodnocení naplňování konkrétních cílů v krátkodobém plánu (např. 

hospitační činnost). 

 

Metody evaluace, které může ředitelka školy uplatnit, si volí sama podle situace. Může 

to být například: hospitace, pohospitační rozbor, dotazník, anketa, konzultace, pozorování, 

kontrola, analýza třídní a školní dokumentace, vlastní hodnocení školy atd. 

Dle RVP PV je třeba v ŠVP PV popsat systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské 

školy, který by měl obsahovat předměty evaluace (co se bude sledovat), prostředky (metody a 

techniky), časový plán, odpovědnost pedagogů, popř. další pravidla. 

 

4. 2 Hodnocení a evaluace školy rodiči  
 

Mateřská škola spolupracuje s rodiči nebo jinými zástupci dětí a dalšími občany 

s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí předškolního věku a 

prohloubení vzájemného výchovného působení MŠ, rodina a veřejnosti. Součástí systému a 

pravidel vnějšího hodnocení by proto měla být plánovaně systematická hodnocení rodiči a 

dalšími odborníky. Prostředků k získání této významné zpětné vazby je mnoho. Jsou to zajisté 

neformální rozhovory při denních i příležitostných setkáních, ale zejména plánovaná zpětná 

vazba, kterou nám poskytuje např. dotazník, který může i nemusí být anonymní.12 

Protože právě toto téma je stěžejní pro mou závěrečnou práci, snažila jsem se najít 

více informací k této problematice. Prostudovala jsem odbornou literaturu, zapůjčené 

materiály od kolegyň z mateřských škol, sbírala jsem informace na školách, kde jsem 

provedla výzkum, prostudovala jsem bakalářské práce, které se zabývaly podobnou 

tematikou. Vycházela jsem tedy z konkrétních informací, praxe a zkušeností nejen svých, ale  

i jiných kolegů. 

 

 
12 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení 
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Každá mateřská škola si volí formu hodnocení sama. Někde používají již zmíněný 

dotazník, jinde ankety, nejčastěji však jen konzultace s rodiči a v některých školách mají 

zřízeny schránky, do kterých mohou rodiče vkládat anonymně své připomínky a nápady. 

Sběrem těchto informací a podnětů si pak mohou vytvořit obraz toho, jak na školu nahlížejí 

právě rodiče, kteří si pohled na školu utvářejí podle vnějšího pohledu (jak škola vypadá, jak je 

vybavená, jak s nimi spolupracuje atd.) nebo vnitřního – zprostředkovaného pohledu přes 

jejich dítě (jak se do školy těší, jak se mu tam líbí, za je spokojené apod.) Všechny názory pak 

mohou být vodítkem pro zpětnou vazbu – tj. nápravu, zlepšení či pokračování stávající 

situace. 

Rodiče mohou na školu pohlížet z různých úhlů, některé zajímá hlavně materiální 

zabezpečení, jiní rodiče dávají přednost spokojenosti svých dětí nebo kvalitě pedagogického 

sboru a jiným aspektům. Cílem mé práce je zjistit, jak hodnotí mateřskou školu právě 

z rozlišných pohledů. 

 
 

4.2.1 Kultura školy 

 
Kultura školy může mít vliv na rodiče a jejich utváření vztahu k této škole. 

Kultura školy představuje jejich společné hodnoty, postoje, představy, normy (příp. etický 

kodex), přesvědčení a názory. Ve vztahu ke každodennímu chodu školy, tak získává normativní 

funkci. Projevuje se v symbolech, rituálech, zvycích, příbězích, preferovaném chování, vlastní 

výchovné a vzdělávací práci i ve školním klimatu. Formuje se v průběhu historie školy a je 

ovlivňována vnějšími faktory, např. představami a požadavky rodičů, lokální politikou, 

akcenty vzdělávací politiky, které se mají uplatnit, nebo jinými, často vyššími rovinami 

kultury.13 

  Kulturou školy se zabývá více autorů, ale většinou se shodují v tom, že ji 

utvářejí všichni zúčastnění a je tedy neopakovatelná, protože každá organizace a škola je jiná, 

má jiné aktéry a nenajdeme tedy dvě úplně stejné kultury a stejné školy.  

 

 

 
13 PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie 
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Každá škola, ať velká či malá, nová či stará má vlastní kulturu, která je určována 

individuálními hodnotami, zkušenostmi a normami, které každá jednotlivá osoba do ní vnáší. 

Neznamená to ovšem, že kultura školy je jejich průměrem či souhrnem, jedná se o nový, 

skupinový fenomén, který vyjadřuje nadindividuální systém hodnot a norem celého sociálního 

systému. Tyto společně sdílené hodnoty, normy a vzorce chování determinují způsoby jednání 

lidí, jejich vzájemnou interakci a „otisky prstů“, které za sebou zanechávají. Projevuje se ve 

specifických formách komunikace, realizaci jednotlivých personálních činností, způsobem 

rozhodování ředitelů škol a jejich zástupců, celkovém sociálním klimatu a především ve 

společném přibližně shodném náhledu učitelů a dalších zaměstnanců na dění uvnitř školy, 

jejich obdobné interpretaci a hodnocení, i ve vzhledu budov, učeben, šaten, dvorů, hřišť, 

školních jídelen atd., což znamená, že se projevuje materiálně i nemateriálně, uvnitř i vně 

školy. Je nehmatatelná, ale ne nepoznatelná. Vzniká, rozvíjí se, případně se mění či zaniká 

v určitém čase a místě. Kultura školy má přímý i nepřímý vliv na celkové výsledky školy.14 

 

 Co tedy můžeme zjišťovat ve vztahu ke kultuře školy a organizace? 

Je to tedy nejen to co přímo vidíme (vizuální projev): budova, vybavení, výzdoba, pořádek, 

zahrada, práce dětí, propagace, webové stránky, logo, propagační předměty, ale i to co 

vnímáme z řeči (verbální projev): jazyk, kterým hovoří zaměstnanci, historky o škole- 

příběhy, hrdinové, dále pak cíle školy, kurikulum, aktivity školy, také jsou velmi důležité 

symboly chování: zvyky udržované ve škole, oslavy, jak probíhá výuka, komunikace mezi 

všemi aktéry, školní řád atd. 

Toto vše samozřejmě nevnímají jen rodiče, ale všichni, kteří přijdou do styku se školou. 

Determinanty, které ovlivňují kulturu školy můžeme rozdělit na: 

 vnější (ekonomický a sociální systém) a vnitřní (směrnice, historie, styl řízení) 

 hmotné (majetek a vybavení školy) a nehmotné (zájmy zřizovatele, vedení, rodičů …)  

 minulé a současné 

 ovlivnitelné a neovlivnitelné 

 podporující shodu a brzdící shodu vžité a strategicky potřebné kultury 

Také styl ředitele školy a jeho vztah k týmové práci do značné míry určuje atmosféru ve 

škole, ovlivňuje kulturu i image školy samozřejmě i celý výchovně vzdělávací proces. 

 

 
14 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy 
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Shrnutí různých faktorů, které ovlivňují kulturu školy je v následující tabulce. 

Tab.č.2 Analýza kultury školy podle projevů její manifestace  

 
 Materiální manifestace Nemateriální manifestace 
 
Manifestace  
  směrem   
    ven 

budovy, hřiště 
stánky na veletrzích a výstavách  
venkovní označení školy, nápisy, 
znak školy, vlajka školy 
fasády, dveře, okna 
domovské barvy 
oblečení zaměstnanců někde i 
studentů 
tiskoviny 
dárkové předměty 

vzdělávací program školy 
školné, různé poplatky 
chování zaměstnanců i žáků vůči 
veřejnosti 
orientace v čase   
formy nabídky výuky 
systém marketingové komunikace: 
propagace, podpora prodeje, 
 public relation, publicita, 
 přímý prodej, přímý marketing 

 
Manifestace  
  směrem   
  dovnitř 

vstupy, dvory, předzahrádky i 
vnitřní hřiště a jiné prostory 
vrátnice – její vzhled a uspořádání, 
manifestace úspěchů školy – tabule 
cti, výsledky soutěží, prezentace 
úspěšných absolventů školy atd. 
vnitřní prostory budov (chodby, 
místnosti, dílny, laboratoře, 
sociální zařízení, zákoutí) 
architektura 
barvy, osvětlení, větrání, vytápění 
vybavení vnitřních prostor (stroje, 
přístroje, nábytek aj.) 
informační systémy (orientační 
tabule, označení místností) 

klima (teplo školy, sociální 
temperatura, etika) 
vztah nadřízený – podřízený 
formální a neformální komunikace 
uvnitř školy všemi směry, tj. nadřízený 
– podřízený, vyučující – žák, vedení 
mezi sebou, učitelé mezi sebou, žáci 
mezi sebou, ostatní pracovníci školy 
atd. 
hodnota času 
hrdinové 
příběhy 

 
vlastní zpracování Jakubíkové (1999) na základech teorie Kulhavého (1990)15 

 

K poznání kultury se lze dobrat různými způsoby:  

 pozorováním toho jak škola vystupuje na veřejnosti 

 prostudováním vnitřních směrnic  

 sledováním chování a názorů zaměstnanců 

 účastí na oslavách a rituálech atd. 

Mohla bych se kulturou školy zabývat dále, ale to není cílem mé práce. Jsou i jiné faktory. 

  
15 EGER, L., JAKUBÍKOVÁ, D. Kultura školy 
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4.3.2 Klima školy 

 

Klima školy je ukazatelem, který vnímají všichni klienti školy, zejména děti a jejich 

rodiče. 

Je to sociálně psychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu interpersonálních 

vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole, tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí 

učitelé, žáci, případně zaměstnanci školy. Součástí klimatu školy je např. klima učitelského 

sboru, klima školních tříd, celkového prostředí školy atd. Souvisí s kulturou školy, se vztahy 

rodiče – škola, vztahem škola – veřejnost.16 

Klima sestává z různých proměnných. Výzkumníci se nemohou dosud sjednotit na 

přesné struktuře proměnných klimatu, shodují se však v tom, že klima závisí na specifické 

situaci jednotlivé školy a vytváří se dlouhodobě. 

Vymezujeme školní klima jako specifický projev školního života, který obsahuje celkovou 

kvalitu prostředí uvnitř školy s ekologickými (materiální a estetické aspekty školy a jejich přilehlých 

prostor), společenskými (kvality a kompetence osob a skupin osob ve škole činných nebo těch, které 

školu ovlivňují), sociálními (způsob komunikace a kooperace, zafixované vzorce navyklých vztahů a 
chování uvnitř skupin a mezi skupinami osob ve škole nebo školu ovlivňujících) a kulturními 

dimenzemi (hodnotové vzory, normy, systém víry, poznávací a hodnotící přístupy, veřejné mínění, 

odborné kompetence, které se ve škole uplatňují). 17 

Každá škola má své specifické klima, tudíž různé školy na nás budou svým klimatem 

působit odlišně. Klima školy je utvářeno a ovlivňováno uvnitř školy, tudíž lidmi, kteří do 

školy dochází: učitelé – jako osobnosti i jako celek učitelského sboru, žáci – jako osobnosti a 

jako celek tvořící třídu, ostatní zaměstnanci školy; a vztahy těchto navzájem. Klima školy bývá 

v rámci teorie dáváno do souvislosti s pojmy jako efektivita výuky, prevence sociálně patologických 

jevů, vnitřní i vnější evaluace školy atd. 
Podmínky klimatu mateřské školy jsou podmínky věcného vybavení, životosprávy, 

psychosociálních podmínek, organizace chodu a řízení mateřské školy, personální zajištění, 

spolupráce s rodiči, spolupráce s ostatními institucemi. Hlavní vliv na klima školy a jeho 

utváření má však ředitel a jeho styl řízení.  

 I klima školy je velice obsáhlé téma, které jsem prostudovala, ale není stěžejní pro 

mou práci, chtěla jsem jen upozornit na to, jak je důležité. 

  
16 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník, str.100 

17   GRECMANOVÁ, H. Klima školy 
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Mateřská škola vytváří také sociální klima a to na základě vzájemné důvěry, úcty, 

empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole. V mateřské škole děti 

napodobují vzorce sociálního chování. Kvalita prostředí má význam pro celkový vývoj dítěte 

a je i podmínkou zdaru veškerých aktivit v mateřské škole, působí na podporu zdraví a 

výchovu ke zdravému životnímu stylu. Kvalita mezilidských vztahů závisí na úrovni a 

kompetenci osob a skupin (v mateřské škole to jsou děti, učitelé, rodiče) a zvláště na kvalitě a 

kompetenci vedení školy, zřizovateli a na kvalitě spolupráce s nimi a mezi nimi. 

Pedagogické prostředí školy tvoří rozsáhlý komplex vzájemně propojených faktorů 

vytvářejících podmínky učení a sociálního chování žáků a pedagogického působení učitelů. 

Některé faktory pedagogického prostředí školy a tříd působí na sociální chování dětí přímo, 

jiné zprostředkovaně přes učitele. 

Fyzikální prostředí školy má značný vliv na sociální chování dětí. Některé vlastnosti 

fyzikálního prostředí mohou učitelé kontrolovat přímo a relativně snadno, jiné méně a jiné 

jsou zcela mimo jejich kontrolu, např. prostředí, ve kterém se škola nachází. 

Při analýze fyzikálního prostředí školy zvažujeme několik faktorů:  

1. vizuální 

2. akustické 

      3. termální 

4. prostorové 

 
Prostorové faktory poměrně citlivě odrážejí nejen sociální a ekonomický růst společnosti, ale 

i trendy pedagogické praxe. Vzhled a uspořádání škol a třídy by měl být nejenom zájmem 

architektů a projektantů, ale i učitelek, protože organizace fyzikálního prostoru třídy přímo 

ovlivňuje způsob sociální interakce dětí mezi sebou a dětí a učitelek. Chováním člověka 

v prostoru se zabývá řada studií zaměřených na problematiku neverbální komunikace lidí. 

Fyzikální prostředí tříd nepůsobí jen na chování dětí, ale působí i na učitelky. 

Fyzikální prostředí školy úzce souvisí s prostředím pedagogickým. 18 

  

 

 
18   LANGOVÁ, M., HEŘMANOVÁ, V., Vybrané problémy utváření sociálního klimatu         

                                                        školy a třídy 
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4.3.3 Podmínky předškolního vzdělávání  

 
Každá mateřská škola musí splňovat kritéria a základní podmínky, které je třeba při  

vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami 

(zákony, vyhláškami, prováděcími právními předpisy). Při zjišťování těchto podmínek se 

můžeme zaměřit například na podmínky, které jsou vymezeny v RVP PV (příklady): 

Věcné (materiální)podmínky: 

 Mateřská škola má dostatečně velké prostory  

 Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i 

jejich věku.  

 Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je 

umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát  

 Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy.  

 Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada či hřiště. Tyto prostory 

jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity.  

 Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické 

normy dle platných předpisů   

Organizační zajištění chodu : 

 Denní řád je dostatečně pružný.  

 Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.  

 Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.  

 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. 

 Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. 

 Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. 

 Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí.  

 Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. 

Řízení mateřské školy   

 Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek.  

 Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. 
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 Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance 

motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.  

 Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.  

 Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí 

analýzu a využívá zpětné vazby.  

 Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy 

pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu 

mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné.  

 Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a 

samosprávy, s nejbližší základní školou. 

Personální a pedagogické podmínky  

 Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.  

 Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu 

 Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech 

činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.  

 Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem  

Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání  

 Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim 

porozumět a vyhovět.  

 Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. 

 Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji i učení.  

 Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost  

 

I podle těchto kritérií mohou rodiče školu posuzovat a jsou také východiskem pro můj 

výzkum. 

 

 

 

 



 

26 
 

II Výzkumná část  

 

5 Cíl, metoda a výběrový soubor výzkumu 

 
Cílem mého výzkumu je analýza spokojenosti rodičů s malými mateřskými školami 

v Praze a vytyčení hodnot, které jsou pro rodiče a jejich děti důležité. Nejde o samoúčelné 

zjišťování, jeho výsledky dostaly ředitelky mateřských škol, kterých se výzkum týkal a 

materiál by mohl být užitečný i pro ostatní jako vodítko pro vlastní evaluaci, pro případné 

zjišťování spokojenosti rodičů na jejich škole, pro zamyšlení se nad tím, co rodiče preferují a 

čeho si všímají. 

Jako prostředek jsem zvolila dotazníkovou metodu se škálou od „naprosto souhlasím“ do 

„naprosto nesouhlasím“ s otázkami na spokojenost s různými aspekty v mateřské škole.  

Jako výběrový soubor jsem zvolila rodiče dětí z pěti dvoutřídních mateřských škol v Praze, 

v jedné z nich pracuji. Jsou to : 

 
MŠ Na Bučance, Praha 4  

MŠ Jihozápadní, Praha 4  

MŠ Trója – Nad Kazankou  30, Praha 7 

MŠ Dětský úsměv – U Nové školy, Praha 9  

MŠ Bajkalská, Praha 10  

 

Všechny vybrané mateřské školy mají 2 třídy, téměř stejný počet zapsaných dětí (50- 56). 

Jsou vedeny jako rodinné mateřské školy s pěknými prostornými zahradami. Jsou nově 

zrekonstruované a moderně vybavené. Nacházejí se ve vilových zástavbách v různých částech 

Prahy (mimo MŠ Bajkalské, která byla vybudována v 60.letech minulého století jako 

provizorium ve Vršovicích). 

Ředitelky těchto mateřských škol jsem předem oslovila, k dotazníku se mohly vyjádřit a po 

schválení mi bylo umožněno rozdat dotazníky rodičům a to buď přímo, nebo zprostředkovaně 

/rozdaly je učitelky, dala jsem je do šaten, pokud jsem rodiče nezastihla/ 

Počet rozdaných dotazníků: 250 

Vráceno celkem: 131 dotazníků 

Návratnost : 52%  
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Návratnost byla v jednotlivých školách různá, největší procento návratnosti bylo na mojí 

kmenové mateřské škole Jihozápadní, kde se mi vrátilo 78% dotazníků. 

 

 

6 Dotazníky pro rodiče dětí 
 
Pro svůj dotazník jsem zvolila 3 identifikátory: 

pohlaví  -  s možností volby žena  x  muž 

věk - respondenti pouze zaškrtli možnost   

do 30 let ,   30-40  nebo   nad 40 

zkušenost s jinou mateřskou školou - ano x ne 

 

a celkem 12 uzavřených otázek týkajících se různých aspektů, které měli rodiče posoudit 

s možností volby se škálou od „naprosto souhlasím“ do „naprosto nesouhlasím“, včetně 

možnosti „nevím“. 

Byly to tyto otázky: 

  1. Prostory mateřské školy se mi jeví jako dostačující pro hry a další aktivity dětí. 

  2. Vybavení školy /nábytek, hračky, pomůcky/ je dle mého názoru moderní a účelné. 

  3. Na výzdobě školy se aktivně podílejí i děti. 

  4. Zahrada mateřské školy je dostatečně vybavena pro venkovní aktivity.  

  5. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 

  6. Učitelky mě pravidelně informují o pokrocích či problémech mého dítěte /dětí/. 

  7. Mé dítě /děti/ se do mateřské školy těší. 

  8. S vedením školy rád/a/ spolupracuji. 

  9. Zúčastňuji se aktivně akcí pořádaných mateřskou školou. 

10. Jídelníček je pestrý a strava mému dítěti převážně chutná. 

11. Své další dítě bych také zapsal/a do stejné mateřské školy nebo jsem tak již učinil/a. 

12. Doporučil/a bych školu svým příbuzným a známým. 

 

Vzor použitého dotazníku uvádím v příloze č.1 

 

Rodiče měli pouze označit svoji volbu X a odevzdat dotazníky do připravených boxů. 
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           6.1  Profil vzorku 
 
Následující tabulka přehledně ukazuje počty a procenta dotazníků na jednotlivých školách i celkem, 

poměr mužů a žen, věkové složení i zkušenosti rodičů 
  

MŠ Pohlaví Věk 
Zkušenosti s 
jinou školou 

      Total Úsměv 
 

Bajkalská Troja 
 

Jihozápadní 
Na 

Bučance žena muž -30 
30-
40 40+ ano ne 

MŠ Total N 131 17 24 27 44 19 112 19 5 111 15 47 84 
  MŠ Úsměv % 13 100         13 16 20 13 13 13 13 
  MŠ 

Bajkalská 
% 18   100       20 11   20 13 23 15 

  MŠ Troja % 21     100     23 5   20 33 26 18 
  MŠ 

Jihozápadní 
% 34       100   31 47 20 33 40 32 35 

  MŠ Na 
Bučance 

% 15         100 13 21 60 14   6 19 

Pohlaví Total N 131 17 24 27 44 19 112 19 5 111 15 47 84 
  žena % 85 82 92 96 80 79 100   80 87 73 98 79 
  muž % 15 18 8 4 20 21   100 20 13 27 2 21 
Věk Total N 131 17 24 27 44 19 112 19 5 111 15 47 84 
  -30 % 4 6     2 16 4 5 100     2 5 
  30-40 % 85 82 92 81 84 84 87 74   100   87 83 
  40+ % 11 12 8 19 14   10 21     100 11 12 
Zkušenosti 
s jinou 
školou 

Total N 
131 17 24 27 44 19 112 19 5 111 15 47 84 

  ano % 36 35 46 44 34 16 41 5 20 37 33 100   
  ne % 64 65 54 56 66 84 59 95 80 63 67   100 

 

Můj předpoklad: Většinou budou odpovídat ženy- matky. 

Z celkového počtu respondentů bylo 85% žen,  moje tvrzení se potvrdilo. 

Takto vypadá poměr počtu zúčastněných žen a mužů na jednotlivých školách: 

 

  



 

29 
 

Předpokládala jsem, že převážná část rodičů bude ve věku 30-40 let. 

Mezi respondenty byla nejpočetnější skupina rodičů mezi 30 a 40 lety a to 85%, takže mé 

tvrzení se potvrdilo. 

Graf vyjadřující poměr na jednotlivých školách: 

 

 
 

Předpokládala jsem, že rodiče nemají zkušenosti s jinou mateřskou školou. 

Zkušenosti s jinou mateřskou školou má celkově 36% rodičů, takže mé tvrzení se nepotvrdilo 

úplně. Převážná část respondentů uvedla, že nemají zkušenosti s jinou mateřskou školou. 

Přehled o zkušenostech na jednotlivých školách: 

 

 
Pokud by byl prováděn další výzkum, bylo by zajímavé zjistit, zda jde o přímou zkušenost 

nebo zprostředkovanou. 
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6.2 Hodnocení jednotlivých položek v dotazníku 
 

 

Hodnoty 1 -5 jsou označením odpovědí  

1 2 3 4 5 

       naprosto 

       souhlasím 

      částečně    

   nesouhlasím                

nevím    částečně 

nesouhlasím 

naprosto 

nesouhlasím 

 

 

Otázka č. 1: Prostory MŠ se mi jeví jako dostačující pro hry a další aktivity dětí. 

 

 

hodnocení 

 

naprosto souhlasím                                            naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

74% 23%  2% 1% 

průměrná hodnota = 1,3 

 

Z vysokého počtu kladných odpovědí vyplývá, že rodiče prostory mateřských škol  

hodnotí jako dostačující. 

 

Otázka č. 2: Vybavení školy / nábytek, hračky, pomůcky/ je dle mého názoru moderní a     

                     účelné 

 

 

 

hodnocení 

 

 naprosto souhlasím                                        naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

68% 21% 8% 2% 1% 

průměrná hodnota = 1,5 

 

Opět vysoké procento souhlasných odpovědí, i s vybavením jsou rodiče spokojeni.  

K odpovědím nevím mi někteří rodiče dopsali poznámku, že nemohou posoudit, protože 

nevidí všechny pomůcky a hračky, se kterými přijde jejich dítě do styku. 

Můj předpoklad: Většina rodičů hodnotí kladně vybavení a prostory MŠ – tvrzení potvrzeno. 
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Otázka č. 3: Na výzdobě školy se aktivně podílejí i děti. 

 

 

 

hodnocení 

 

 naprosto souhlasím                                          naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

85% 10% 4% 2%  

průměrná hodnota = 1,2 

 

Na tuto otázku bylo velmi vysoké procento kladných odpovědí, rodiče tuto skutečnost 

hodnotí pozitivně.  

 

Otázka č. 4: Zahrada MŠ je dostatečně vybavena pro venkovní aktivity. 

 

 

 

hodnocení 

 

naprosto souhlasím                                         naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

51% 40% 2% 6% 2% 

průměrná hodnota = 1,7 

 

Na tuto otázku se objevilo více záporných odpovědí, přesto že nepřevažují, bude dobré se  

nad vybavením zahrad zamyslet. V některých dotaznících se dokonce objevili konkrétní  

kritické připomínky. Byl to také můj předpoklad, že zahrady mateřských škol, by potřebovaly 

lepší vybavení. Moje tvrzení se potvrdilo. 

 

Otázka č. 5: Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 

 

 

 

hodnocení 

 

 naprosto souhlasím                                   naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

84% 11% 5% 1%  

průměrná hodnota = 1,2 
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Toto je jeden z nejlépe hodnocených atributů, rodiče nemají výhrady k práci pedagogů, což 

byl také můj předpoklad, který se potvrdil. 

 

Otázka č. 6: Učitelky mě pravidelně informují o pokrocích či problémech mého dítěte /dětí/. 

 

 

 

hodnocení 

 

naprosto souhlasím                                      naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

51% 25% 7% 14% 3% 

průměrná hodnota = 1,9 

 

Na tuto otázku se objevilo nejvyšší procento záporných odpovědí, i přesto že nepřevažují,  

bude nutné se nad způsobem předávání informací rodičům zamyslet. 

 

Otázka č. 7: Mé dítě/děti/ se do mateřské školy těší. 

 

 

 

hodnocení 

 

 naprosto souhlasím                                       naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

69% 30%  1% 1% 

průměrná hodnota = 1,4 

 

Vysoké procento kladných odpovědí, byť jen částečně ukazuje na spokojenost dětí i rodičů. 

Předpokládala jsem, že děti chodí do mateřské školy rády a moje tvrzení se potvrdilo. 

 

Otázka č. 8: S vedením školy rád/a/ spolupracuji. 

 

 

 

hodnocení 

 

 naprosto souhlasím                                         naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

68% 17% 10% 4% 2% 

průměrná hodnota = 1,5 
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Většina rodičů souhlasila, desetina rodičů se vyjádřila výrokem „nevím“, někteří dopsali  

přímo kritické poznámky k vedení školy. Mým předpokladem bylo, že rodiče jsou ochotni 

spolupracovat se školou, což se potvrdilo. 

 

Otázka č. 9: Zúčastňuji se aktivně akcí pořádaných mateřskou školou. 

 

 

 

hodnocení 

 

 naprosto souhlasím                                       naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

53% 31% 9% 6% 1% 

průměrná hodnota = 1,7 

 

Kladné odpovědi opět převažují, ale objevuje se zde procento i záporných, v několika 

případech i poznámka, že je akcí málo. I tento bod bude potřeba zvážit. Tato otázka souvisí 

s ochotou spolupracovat, bude dobré se tedy nad formou spolupráce zamyslet. 

 

Otázka č. 10: Jídelníček je pestrý a strava mému dítěti převážně chutná. 

 

 

 

hodnocení 

 

 naprosto souhlasím                                       naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

60% 25% 5% 10% 1% 

průměrná hodnota = 1,7 

 

Procento kladných odpovědí je poměrně vysoká, ale objevily se i nesouhlasné odpovědi, 

takže jídelníčky jsou také bodem k úvaze. Někteří rodiče přímo dopisovali do dotazníků to, co 

jim v jídelníčku chybí. 

 

 

Otázka č. 11: Své další dítě bych také zapsal/a do stejné mateřské školy nebo jsem tak již  

                       učinil/a. 
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hodnocení 

 

 naprosto souhlasím                                       naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

89% 8% 3% 1%  

průměrná hodnota = 1,2 

 

Na tuto otázku je nejvyšší procento souhlasných odpovědí, vysoké hodnocení. 

 

Otázka č. 12: Doporučil/a bych školu svým příbuzným a známým. 

 

 

 

hodnocení 

 

 naprosto souhlasím                                       naprosto nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

77% 15% 4% 4%  

průměrná hodnota = 1,3 
 
Většina rodičů odpověděla kladně, ale přesto se vyskytlo malé procento  

částečných nesouhlasů. 

 

Výsledné průměry odpovědí nejsou výrazně kolísavé, pohybují se v rozmezí 1,2 – 1,9. 

Tento paprskový graf znázorňuje průměrné odpovědi na jednotlivé otázky. 

 

 
Celkový průměr výsledků je 1,5 

Tabulku přehledu výsledků v jednotlivých školách i celkem uvádím příloze č.2 



 

35 
 

6.3  Odpovědi vzhledem k pohlaví, věku a zkušenostem respondentů 

 
                    6.3.1 Pohlaví 

Můj předpoklad: Většinou budou odpovídat ženy- matky. 

Následující dvě tabulky ukazují, jak odpovídaly ženy a jak muži 

Převážná část odpovědí byla od žen a to 85%. Můj předpoklad se potvrdil. 

Pohlaví žena 
  otázka č. 1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Total N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
  Mean 1,3 1,4 1,2 1,6 1,2 1,9 1,4 1,5 1,7 1,7 1,2 1,4 

naprosto souhlasím (1) % 74 71 86 53 83 54 69 69 54 58 88 75 
částečně souhlasím (2) % 22 19 11 39 11 23 29 17 30 26 8 17 

nevím (3) %   9 3 2 5 5   8 10 5 4 4 
částečně nesouhlasím (4) % 3 2 1 5 1 14 1 4 5 10 1 4 
naprosto nesouhlasím (5) % 1     1   4 1 2 1 1     

                            
Pohlaví muž                            
   otázka č. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Total N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Mean 1,3 1,7 1,4 1,9 1,1 2,0 1,3 1,6 1,8 1,5 1,1 1,2 

naprosto souhlasím (1) % 74 53 79 42 89 37 68 63 47 68 95 89 
částečně souhlasím (2) % 26 37 5 42 11 37 32 16 37 21 5 5 

nevím (3) %     11     16   21 5     5 
částečně nesouhlasím (4) %   5 5 11   11     11 11     
naprosto nesouhlasím (5) %   5   5                 

 
1. Na otázku č.1, která se týká prostor MŠ, odpověděli všichni muži kladně, kdežto u žen se 

malé procento nesouhlasných odpovědí objevilo. Průměrná hodnota je ovšem stejná 1,3. 

2. Kritičtější než ženy byli muži v otázce č.2, kde 5% mužů naprosto nesouhlasilo s výrokem, 

že vybavení školy je dle mého názoru moderní a účelné (vzhledem k počtu odpovídajících 

mužů je ovšem 5% = 1 muž) Na tuto otázku ženy z 9% nenašly konkrétní odpověď – 

odpověděly „nevím“. 

3. U otázky č.3 odpovědělo větší procento mužů (11%) „nevím“ / v počtu to byly 2/ 

Muži byli o něco kritičtější než ženy, souhlasili ze 79%, kdežto ženy z 86%. 

4. Vybavení zahrad bylo dost kriticky hodnoceno, zejména ze strany mužů, kdy pouze 42% 

naprosto souhlasilo, že jsou zahrady dobře vybaveny a 42% mužů souhlasilo částečně. 5% 

pak naprosto nesouhlasilo. U žen bylo hodnocení o něco lepší, naprosto souhlasilo 10% žen 

více než mužů a pouze 1% nesouhlasilo. 
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5. otázka byla jednou z nejlépe hodnocených ze strany mužů, všechny odpovědi byly kladné. 

U žen se vyskytlo 1% částečného nesouhlasu a 5% odpovědí „nevím“. 

6. Informace ze stran učitelek jsou hodnoceny ženami lépe než muži. Ti zcela souhlasili pouze 

v 37%, kdežto ženy v 54% odpovědí. Ženy naproti tomu naprosto nesouhlasily ve 4%, kdežto 

muži jen v 11% odpovídali „částečně nesouhlasím. 

7. Skutečnost, že se dítě/děti/ do mateřské školy těší, hodnotily obě kategorie podobně, pouze 

u žen se vyskytlo 1% záporných odpovědí. 

8. I přesto, že muži neodpověděli na tuto otázku záporně, vyšší procento kladných odpovědí je 

u žen, zejména proto, že na tuto otázku odpovědělo 21% mužů vyhýbavě – tj. „nevím“. 

9. Na akce pořádané školou kladně reagovaly více ženy,  10% odpovědělo „nevím“ 

10. Jídelníček hodnotí muži lépe než ženy, ženy se opět nevyjádřily přesně a to 5%. 

11. Zde je nejvyšší procento kladných odpovědí a to u mužů – celkem 95% naprosto souhlasí 

s tím, že by zapsalo své další dítě do stejné MŠ a 5% částečně. U žen je to pak 88% /také 

nejvyšší dosažená hodnota/, ale zde se objevilo 1% částečného nesouhlasu. 

12. Muži by školu doporučili svým známým ve více procentech než ženy. Ženy jsou v tomto 

směru opatrnější, ve 4% se vyhnuly odpovědi. 

 
Celkově nejsou mezi odpověďmi žen a mužů markantní rozdíly. 

Ženy ve více otázkách odpovídaly možností „nevím“. 

Muži méně využívali možnost „určitě nesouhlasím“. 

Průměrné odpovědi se pohybují u obou kategorií mezi 1,1 a 2,0, což dokládá následující graf: 

Průměrné hodnoty odpovědí žen: 
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Průměrné hodnoty odpovědí mužů: 

 

 
 
Vzhledem k cíli práce, ale nerozhoduje pohlaví rodičů . Nemá tedy vliv na výsledek. 

 

6.3.2 Věk 

 

Pokud chceme porovnat odpovědi vzhledem k věku respondentů, poslouží nám tyto 

následující tabulky: 

 

Věk -30  
    1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Total N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  Mean 1,6 1,6 1,0 1,8 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 

naprosto souhlasím (1) % 40 60 100 60 100 80 100 80 80 100 80 80 
částečně souhlasím (2) % 60 20   20   20   20 20   20 20 

nevím (3) %   20                     
částečně nesouhlasím(4) %       20                 

 

Věk 30-40  
    1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11.  12.  

Total N 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 
  Mean 1,3 1,5 1,2 1,6 1,3 2,0 1,4 1,5 1,8 1,7 1,2 1,4 

naprosto souhlasím (1) % 75 67 83 55 82 50 68 68 51 56 88 77 
částečně souhlasím (2) % 22 23 12 37 12 24 31 16 31 28 7 14 

nevím (3) %   7 4 2 5 6   9 10 5 4 5 
částečně nesouhlasím(4) % 3 3 2 5 1 15 1 5 7 11 1 5 
naprosto nesouhlasím(5) % 1 1   2   4 1 2 1 1     
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Věk 40+  
    1.  2.  3.  4.  5. 6.  7. 8.  9.  10.  11.  12.  

Total N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
  Mean 1,2 1,3 1,1 2,1 1,1 1,8 1,3 1,6 1,5 1,5 1,1 1,2 

naprosto souhlasím (1) % 80 80 93 20 93 47 67 60 53 73 93 80 
částečně souhlasím (2) % 20 13   67 7 33 33 20 40 13 7 20 

nevím (3) %   7 7     13   20 7 7     
částečně nesouhlasím(4) %       13   7       7     

 
Nejvíce zastoupená skupina respondentů byla ve věku 30-40 let (85%). Tato skupina byla 

také nejkritičtější / u každé otázky se objevilo určité % nesouhlasných odpovědí/. 

Nejméně zastoupenou skupinou byli rodiče v kategorii do 30let (pouze 4%) a také byli 

nejméně kritičtí / nesouhlasili pouze u jedné otázky – konkrétně č.4, takže se vyjadřovali 

záporněji k otázce týkající se vybavení zahrad, která je i u ostatních rodičů vnímána kritičtěji./ 

U této skupiny rodičů se dokonce objevilo 100% naprostých souhlasů a to u otázek č. 3, která 

se zabývá výzdobou, č.5, týkající se pedagogů, u otázky č.7, která se ptá na spokojenost dětí a  

č.10 zabývající se jídelníčkem, která je u ostatních skupin respondentů hodnocena poněkud 

hůře. Odpověď „nevím“ tito rodiče využili jen u otázky č.2, týkající se vybavení a u které se 

záporně vyjádřili jen rodiče z prostřední věkové kategorie. 

Nejvyšší průměrnou hodnotu má otázka č.4 u věkové skupiny nad 40 let, zde bylo 

s vybavením zahrady naprosto spokojeno pouze 20 % rodičů. 

U prostřední a nejpočetnější skupiny respondentů byla nejhůře hodnocena otázka č. 6  

( 50% rodičů je spokojeno s informacemi o dětech). 

Rodiče ve věku 30-40 let také nehodnotili nejlépe spolupráci s vedením školy a akce školy 

(pouze 51% naprostých souhlasů).  

Mimo nejmladší skupiny rodičů byl také hůře hodnocen jídelníček (otázka č.10) 

Hodnoty průměrných odpovědi výrazně nekolísají, pohybují se u všech věkových kategorií od 

1,0 do 2,1. Nejmenších hodnot /a to hned u několika otázek/ dosahují u věkové kategorie do 

30 let. A nejvyšších hodnot u otázky č.4  v kategorii nad 40 let. 

Vzhledem k cíli práce, ale není věk rodičů rozhodující. 
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6.3.3 Zkušenosti s jinou MŠ 

Jak ovlivnila, či neovlivnila, zkušenost respondentů s jinou MŠ výsledky nám dokládají tyto 

tabulky: 

Zkušenosti s jinou školou ano  

    1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
Total N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Mean 1,3 1,6 1,1 1,8 1,2 1,8 1,3 1,6 1,6 1,7 1,3 1,4 
naprosto souhlasím (1) % 74 64 94 38 87 60 72 64 53 55 79 72 
částečně souhlasím (2) % 21 21 6 51 9 21 28 21 34 28 15 21 

nevím (3) %   11   2 2 4   11 11 6 6 2 
částečně nesouhlasím (4) % 4 4   6 2 9   4 2 9   4 
naprosto nesouhlasím (5) %       2   6       2     

 

Zkušenosti s jinou školou ne                          

    1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 8. 9.  10.  11.  12.  
Total N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

  Mean 1,3 1,4 1,3 1,6 1,2 2,0 1,4 1,5 1,8 1,6 1,1 1,3 
naprosto souhlasím (1) % 74 70 80 58 82 46 67 70 52 62 94 80 
částečně souhlasím (2) % 24 21 12 33 12 27 31 14 30 24 4 12 

nevím (3) %   6 6 1 6 8   10 8 4 1 5 
částečně nesouhlasím (4) % 1 1 2 6   17 1 4 8 11 1 4 
naprosto nesouhlasím (5) % 1 1   1   1 1 2 1       

 
Odpovědi na první dvě otázky týkající se prostor a vybavení se významně neliší.  

Výzdobu hodnotí lépe rodiče se zkušenostmi, což je potěšující (94% naprosto souhlasí). 

Vybavení zahrad zkritizovali více rodiče, kteří uvedli, že mají zkušenost s jinou MŠ (tato 

otázka u nich dostala nejmenší procento naprostých souhlasů – pouze 38%) 

Práci pedagogů hodnotí obě skupiny podobně a to kladně. 

Informace ze strany učitelek hodnotí hůře skupina bez zkušeností ( pouze 46% naprostých 

souhlasů), ale ani u druhé skupiny nedosáhly výsledky lepších hodnot, je to společně 

s vybavením zahrady nejhůře hodnocená otázka). 

Spolupráce s vedením školy dosáhla lepších hodnot u skupiny respondentů bez zkušeností, 

naproti tomu akce školy tato skupina hodnotí kritičtěji. 

Jídelníčky se ve více případech nelíbí rodičům se zkušenostmi. 

Nejvyšší procento naprostých souhlasů získala otázka č.11 (94%) u respondentů bez 

zkušeností, své další dítě by zapsali do stejné MŠ. 

Školu by doporučilo vyšší procento rodičů bez zkušeností, ale ne výrazně. 

Zkušenosti s jinou mateřskou mají určitě vliv na mínění rodičů. 
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7   Závěry a doporučení 
 

Přehled výsledků  

 
 

Souhrnný graf odpovědí na otázky v dotazníku pro rodiče dětí z vybraných mateřských škol 

ukazuje naprosto jednoznačně převahu odpovědí u všech 12 otázek „naprosto souhlasím“, což 

je třeba hodnotit pozitivně.  

 Prostory mateřských škol se jeví většině dotázaných jako dostačující, s malými 

výhradami. 

  Vybavení škol hodnotí rodiče také vesměs kladně. 

 Skutečnost, že se na výzdobě školy podílejí i děti je vnímáno velice pozitivně. 

 Vybavenost zahrad je hodnocena s malými výhradami kladně, ale bude potřeba je 

dovybavit.  

 Práce pedagogů je hodnocena velice pozitivně. 

 Předávání informací o dětech je hodnoceno sice celkově kladně, ale dopadlo nejhůře 

ze všech hodnocených atributů, proto se nad tímto problémem budou muset v těchto 

školách zamyslet a pokusit se o změnu.  

 Z výpovědi rodičů vyplývá, že se děti do mateřských škol těší. 
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  S vedením školy rodiče převážně rádi spolupracují, což je potěšující i zavazující. 

 Jídelníčky většina respondentů označila jako pestré, výhrady někteří mají, takže i tuto 

skutečnost je potřeba zvážit a pokusit se o nápravu. 

 Své další dítě by naprostá většina rodičů zapsala do stejné školy nebo tak již učinili, je 

to potěšující fakt. 

 Školu by téměř všichni dotázaní doporučili svým známým, což také vypovídá o tom, 

že k ní mají důvěru. 

 

Takže celkově z analýzy vyplývá, že jsou rodiče s těmito malými mateřskými školami 

spokojeni, až na drobné výjimky, které jsou velice individuální. 

 Celkové výsledky jsou pozitivní a převážná část rodičů hodnotí tyto mateřské 

školy kladně. 
 Výsledky výzkumu, rozbory dotazníků jednotlivých mateřských škol jsem dala 

k dispozici ředitelkám škol, na kterých výzkum pobíhal. Velice je zajímaly názory rodičů a 

konzultovala jsem s nimi také to, jak napravit některé skutečnosti, které vnímali rodiče 

kriticky. 

Shodli jsme se na následujícím: 

Prostory a to zejména v těchto malých mateřských školách jsou vzhledem k počtu 

zapsaných dětí malé, je to dáno nárůstem počtu dětí a snahou je umístit, snad se v budoucnu 

tato skutečnost změní a počty dětí  klesnou. Určitě by to uvítali nejen rodiče, ale zejména 

pedagogové, pro které je práce v kolektivu 28 předškolních dětí opravdu velice náročná. 

Vybavení vnitřních prostor i zahrad se stále zlepšuje, závisí ovšem na financích a těch se 

bohužel ve školství stále nedostává. Zejména herní prvky na zahradu jsou finančně náročné a 

tak probíhá tato obnova pomalu. V tomto bodu by mohli rodiče pomoci a zapojit se aktivně 

sami /materiální pomoc, brigády…/ Tato skutečnost pak souvisí i s celkovou spoluprací se 

školou, je zapotřebí zapojit rodiče do celkového dění ve škole. Informovat je o materiálně-

technických podmínkách školy, vizi školy a plánech do budoucna. Možnosti spolupráce jsou 

různé a je potřeba s nimi rodiče seznámit /častější schůzky rodičů, společné akce atd. /, záleží 

pak na možnostech jednotlivých škol a dané situaci. 

Aktivitu a účast rodičů na akcích pořádaných vedením školy by bylo možné podnítit ze 

strany dětí, pokud budou dostatečně motivovány děti, dá se předpokládat, že i rodiče budou 

mít zájem přijít. 
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Práce pedagogů je hodnocena velice dobře a tak by nadále bylo dobré tento trend udržet, 

podporovat další studium pedagogů a vytvářet dobré podmínky pro jejich práci. 

Nad možností  předávání informací o dítěti rodičům je potřeba se také zamyslet. To, že je 

tato skutečnost vnímána některými rodiči kriticky, překvapilo většinu ředitelek i pedagogů na 

těchto školách. Někdy opravdu obtížné hovořit s rodiči o tom, co by je zajímalo, když si 

přijdou pro své dítě. Většinou je to totiž v době, když je učitelka ve třídě sama a má na starosti 

další děti, takže se nemůže věnovat rodičům. Jiná situace je, pokud jde dítě domů po obědě a 

ve třídě jsou obě učitelky, pak určitá možnost – alespoň omezená je. Bylo by ideální mít 

informační schůzky /konzultace/ jako je to na základních školách, někteří rodiče by tuto 

možnost určitě uvítali, zjistila jsem, že na některých větších mateřských školách už tuto 

možnost zavedli. Určitě se nad touto skutečností ve zkoumaných mateřských školách zastaví a 

budou ji řešit.  

 Jídelníčky na školách sestavují hospodářky školních jídelen podle spotřebních košů, 

různých norem…, spíš je těžké se trefit do chuti dětí a požadavků rodičů, ale i to je řešitelné. 

Nyní se jídelníčky objevují i na webových stránkách jednotlivých škol a tak i rodiče mohou 

pravidelně sledovat co jejich dítě jí a v případě jakýchkoli námitek se obrátit na hospodářku a 

přispět svými recepty do fondu a navrhnout změnu, kterým by měli být tyto vedoucí 

pracovnice jistě nakloněny. 

 To, že by rodiče zapsali své další dítě do stejné školy nebo tak již učinili a doporučili 

by školu svým známým, je určitě potěšující, ale i zavazující. Nadále by se mateřské školy 

měly snažit, aby v ní byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče. Aby se bez obav rodiče 

obraceli na pedagogy i vedení školy v případě různých problémů, žádostí o radu, či stížností. 

 Dále jsme se domluvili s vedeními těchto mateřských škol, že by bylo určitě přínosné, 

podobný dotazník rozdat rodičům v následujícím školním roce a rozvést některé otázky na 

konkrétní možnosti. Např. Co byste uvítali ve vybavení tříd, zahrad…?, Jakou formou byste 

chtěli předávat informace o dětech, akcích…?, Co vám konkrétně chybí v jídelníčku? atd. 

 Cílem mé práce bylo analyzovat současný stav několika vybraných malých 

mateřských škol v Praze, zjištění toho, v čem jsou tyto školy silné a v čem by bylo dobré se 

zlepšit. Podklady pro tuto analýzu byly brány z názorů rodičů, které vyjádřili v evaluačním 

dotazníku. Rodiče hodnotí tyto mateřské školy dobře. Materiální vybavení, práci pedagogů i 

spokojenost jejich dětí je vnímána kladně. Předpokladem dalšího postupu je prohloubení 

vzájemné spolupráce, zlepšení informačního systému a komunikace. 

Z dosavadní dlouholeté praxe, zkušeností a výzkumných šetření jsem došla 

k závěru, že cíl mé bakalářské práce byl splněn. 
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Příloha č.1                                           X – označte Vaši volbu v dotazníku 

                                                                                            
Pohlaví :              žena                                             muž      
 
 Věk :                  do 30 let                         30-40 let                                      nad 40let                      
                           
Mám zkušenost s jinou školou:               ano                                 ne 
 

  naprosto 
souhlasím 

částečně 
souhlasím 

nevím částečně 
nesouhlasím 

naprosto 
nesouhlasím 

1. Prostory mateřské školy 
se mi jeví jako 
dostačující pro hry a 
další aktivity dětí 

     

2. Vybavení školy 
/nábytek, hračky, 
pomůcky/ je dle mého 
názoru moderní a 
účelné 

     

3. Na výzdobě školy se 
aktivně podílejí i děti 

     

4. Zahrada mateřské školy 
je dostatečně vybavena 
pro venkovní aktivity  

     

5. Pedagogové se plně 
věnují dětem a jejich 
vzdělávání 

     

6. Učitelky mě pravidelně 
informují o pokrocích 
či problémech mého 
dítěte /dětí/ 

     

7. Mé dítě /děti/ se do 
mateřské školy těší 

     

8. S vedením školy rád/a/ 
spolupracuji 

     

9. Zúčastňuji se aktivně 
akcí pořádaných 
mateřskou školou 

     

10. Jídelníček je pestrý a 
strava mému dítěti 
převážně chutná 

     

11. Své další dítě bych také 
zapsal/a do stejné 
mateřské školy nebo 
jsem tak již učinil/a 

     

12. Doporučil/a bych školu 
svým příbuzným a 
známým 
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Příloha č.2 

Tabulka odpovědí na jednotlivé otázky s procenty jednotlivých odpovědí, všechny MŠ 
 
 

    
Mateřská škola 

otázka a odpovědi 
    celkem Úsměv 

 
Bajkalská 

 
Troja 

 
Jihozápadní Na Bučance 

1. Prostory MŠ se mi jeví jako 
dostačující pro hry a další aktivity dětí. 

N 131 17 24 27 44 19 
% 100 100 100 100 100 100 

Mean 1,3 1,4 1,2 1,7 1,2 1,3 
  naprosto souhlasím 

(1) 
% 74 76 79 56 84 68 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 23 18 21 33 16 32 

  částečně nesouhlasím 
(4) 

% 2 6   7     

  naprosto nesouhlasím 
(5) 

% 1     4     

2. Vybavení školy (nábytek, hračky, 
pomůcky) jsou dle mého názoru 
moderní a účelné. 

N 131 17 24 27 44 19 

% 100 100 100 100 100 100 
Mean 1,5 1,4 1,9 1,4 1,5 1,0 

  naprosto souhlasím 
(1) 

% 68 65 42 70 68 100 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 21 35 46 22 11   

  nevím (3) % 8     7 18   
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 2   8   2   

  naprosto nesouhlasím 
(5) 

% 1   4       

3. Na výzdobě školy se aktivně 
podílejí i děti. 

N 131 17 24 27 44 19 

% 100 100 100 100 100 100 
Mean 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2 

  naprosto souhlasím 
(1) 

% 85 94 92 89 75 84 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 10 6 4 11 11 16 

  nevím (3) % 4   4   9   
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 2       5   

4. Zahrada MŠ je dostatečně vybavena 
pro venkovní aktivity. 

N 131 17 24 27 44 19 

% 100 100 100 100 100 100 
Mean 1,7 1,5 1,5 1,8 2,0 1,2 

  naprosto souhlasím 
(1) 

% 51 53 54 56 32 84 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 40 47 42 26 55 16 

  nevím (3) % 2     4 2   
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 6   4 15 7   

  naprosto nesouhlasím 
(5) 

% 2       5   
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Mateřská škola 

otázka a odpovědi 
    celkem Úsměv 

 
Bajkalská 

 
Troja 

 
Jihozápadní Na Bučance 

5. Pedagogové se plně věnují dětem a 
jejich vzdělávání. 

  N 131 17 24 27 44 19 

% 100 100 100 100 100 100 
Mean 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 

  naprosto souhlasím 
(1) 

% 84 94 83 81 80 89 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 11 6 8 11 14 11 

  nevím (3) % 5   8 4 7   
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 1     4     

6. Učitelky mě pravidelně informují o 
pokrocích či problémech mého dítěte 

/dětí. 

N 131 17 24 27 44 19 

% 100 100 100 100 100 100 
Mean 1,9 1,7 1,9 2,1 2,1 1,5 

  naprosto souhlasím 
(1) 

% 51 53 50 41 50 68 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 25 35 29 30 20 16 

  nevím (3) % 7     15 7 11 
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 14 12 21 7 18 5 

  naprosto nesouhlasím 
(5) 

% 3     7 5   

7. Mé dítě /děti se do MŠ těší. N 131 17 24 27 44 19 

% 100 100 100 100 100 100 
Mean 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 

  naprosto souhlasím 
(1) 

% 69 88 67 67 59 79 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 30 6 33 30 41 21 

  částečně nesouhlasím 
(4) 

% 1     4     

  naprosto nesouhlasím 
(5) 

% 1 6         

8. S vedením školy rád/a spolupracuji. N 131 17 24 27 44 19 
% 100 100 100 100 100 100 

Mean 1,5 1,1 1,2 1,5 2,0 1,4 
  naprosto souhlasím 

(1) 
% 68 94 83 67 48 74 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 17 6 13 19 23 16 

  nevím (3) % 10   4 11 18 5 
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 4     4 7 5 

  naprosto nesouhlasím 
(5) 

% 2       5   
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Mateřská škola 

otázka a odpovědi 
    celkem Úsměv 

 
Bajkalská 

 
Troja 

 
Jihozápadn

í Na Bučance 
9. Zúčastňuji se aktivně akcí 
pořádaných MŠ. 

N 131 17 24 27 44 19 
% 100 100 100 100 100 100 

Mean 1,7 1,4 1,8 1,6 2,0 1,4 
  naprosto souhlasím 

(1) 
% 53 71 58 41 41 74 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 31 24 17 56 34 16 

  nevím (3) % 9   17 4 14 5 
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 6 6 8   9 5 

  naprosto nesouhlasím 
(5) 

% 1       2   

10. Jídelníček je pestrý a strava mému 
dítěti převážně chutná. 

N 131 17 24 27 44 19 

% 100 100 100 100 100 100 
Mean 1,7 1,2 1,8 2,0 1,8 1,2 

  naprosto souhlasím 
(1) 

% 60 82 58 48 50 79 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 25 18 21 26 32 21 

  nevím (3) % 5   8 7 5   
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 10   13 15 14   

  naprosto nesouhlasím 
(5) 

% 1     4     

11. Své další dítě bych také zapsal/a 
 do stejné MŠ nebo jsem tak již 
učinil/a. 

N 131 17 24 27 44 19 
% 100 100 100 100 100 100 

Mean 1,2 1,0 1,1 1,1 1,3 1,0 
  naprosto souhlasím 

(1) 
% 89 100 92 89 77 100 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 8   4 7 16   

  nevím (3) % 3   4 4 5   
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 1       2   

12. Doporučil/a bych školu svým 
příbuzným a známým. 

N 131 17 24 27 44 19 
% 100 100 100 100 100 100 

Mean 1,3 1,1 1,2 1,3 1,6 1,3 
  naprosto souhlasím 

(1) 
% 77 88 83 78 66 84 

  částečně souhlasím 
(2) 

% 15 12 13 19 20 5 

  nevím (3) % 4   4 4 2 11 
  částečně nesouhlasím 

(4) 
% 4       11   
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