
 
 

 

 

 

DOTAZNÍK - Obecní mateřská školka v Charvatcích 

 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení rodiče, budoucí rodiče.  

Jak bylo předesíláno v pozvánce, rádi bychom zjistili Vaše představy o provozu a náplni 
připravované charvatecké školky. Proto Vám předkládáme tento dotazník, který nám 
pomůže vyhodnotit, co je z Vašeho pohledu pro Vás a Vaše děti nejlepší. Prosím, vyplňujte 

dotazník pouze a jen za Vaši domácnost. Pokud se Vás z jedné domácnosti účastní více, 
prosíme o vyplnění pouze jednoho dotazníku/ domácnost. Dotazník můžete, ale 

nemusíte podepsat (prosíme čitelně, abychom Vás v případě nejasností/ potřebného doplnění 
mohli kontaktovat). Vaše názory jsou pro nás směrodatné, avšak berte prosím v potaz, že se 
obvykle nedá vyjít vstříc všem, ani všemu.  

 

Počet dětí ve Vaší domácnosti, které budou ve školním roce 2020/2021 ve školkovém věku a 

jejich věk: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Máte zájem / podporujete / o vznik Mateřské školky v Charvatcích? ………………………………………. 

Zvažujete/ budete zvažovat umístění některého z výše uvedených dětí do charvatecké 

školky? ANO – NE + uvést detail a v případě, že ne, prosíme i o uvedení důvodů: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Líbí se Vám spíše školka klasická x klasická s alternativními prvky x alternativní školka, např. 

Montessori, Waldorfská, či jiná? Prosím, uveďte důvody: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaká je dle Vás ideální míra angažovanosti rodičů (aktivní spoluúčast rodičů x samostatný 

chod školky, vhodná četnost aktivit, výletů a setkání s rodiči)? ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaké byste v charvatecké školce rádi viděli vybavení (masiv a přírodní materiály x použití 

běžně dostupného nábytku a plastových hraček; (ne)využívání IT technologií)? …………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaká by Vám vyhovovala otevírací doba školky? ………………………………………………………………………… 

Jste pro výuku cizích jazyků? Pokud ano, jak často, v jaké formě a jaký jazyk? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaká by z Vašeho pohledu měla být výše školkovného za měsíc? …………………………………………….. 

Jaká by z Vašeho pohledu měla být výše stravného za měsíc? …………………………………………………. 

 



Od školky nejvíce očekávám (Vyberte 3 pro Vás nejdůležitější a na “....” doplňte číslici 1-3 dle 

pořadí Vaší preference, případně doplňte):  

a) …. Naučí dítě novým dovednostem a poskytne podněty pro další vývoj 

b) …. Umožní dítěti zvyknout si na kolektiv, spolupracovat, poznat fungování kolektivu 

(socializace)  

c) …. Nabídne různé zájmové aktivity (kroužky), jaké? ……………………………………………………… 

d) …. Bude rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte  

e) …. Poskytne pravidelnost programu (denní, týdenní, měsíční, roční) a tím jistotu dětem 

f) …. Nabídne velké množství akcí a zapojí tak i rodiče dětí 

g) …. Dítě bude především “zajištěné”, tzn. Hlídané, v bezpečí, nakrmené 

h) …. Jiné, prosím uveďte jaké: ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jaké aktivity byste v rámci výuky u dětí nejraději rozvíjeli? Prosím, zakroužkujte 5 nej:  

a) vzdělávací  

b) tvořivé  

c) pracovní  

d) hudební  

e) výtvarné  

f) pohybové – tělovýchovné/ na motoriku/ sport 

g) odpočinek 

h) komunikační  

i) spontánní hru/ volnou zábavu  

j) podporující denní režim  

k) podporující vztahy dětí  

l) podporující samostatnost  

m) podporující logické myšlení  

n) jiné, prosím uveďte: …………………………………………………………………………………………………………  

Jaké aktivity byste v prostorách školky po uplynutí otevírací doby přivítali? …………………………. 

Jak by se nová školka měla jmenovat? ……………………………………………………………………………………….. 

Je něco dalšího z hlediska programu/ personálu/ vybavení školky a jejího zázemí či čehokoliv 

dalšího k budoucímu chodu školky, co byste rádi/ na co byste chtěli předem upozornit? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DOBROVOLNĚ: Vaše jméno: …………………………………….. Váš kontakt: ………………………………….. 

 

 

 

Děkujeme Vám za Váš čas! ☺  


