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Dotazník pro rodiče dětí docházejících do DĚTSKÉ SKUPINY DS SPORT KIDS  
 
Vážení rodiče, rádi bychom zjistili Váš pohled a názor na úroveň naší DS. Vaše anonymní 
odpovědi  budou cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Prosíme Vás proto 
o anonymní vyplnění ankety. Děkujeme za spolupráci. 
S výsledky  /tedy převažovanými klady i zápory/ Vás seznámíme po vyhodnocení. 
Uveďte svůj názor vzhledem k níže uvedeným kritériím  ohodnocením známkou 1-5, 
přičemž známka 1  znamená  výborně,  vyjadřuje úplnou spokojenost J  
známka 5 znamená nedostatečně, vyjadřuje velmi nízkou spokojenost L  
 
Kritéria Hodnocení známkou 1 až 5 
Budova DS je řádně uklizena a působí esteticky                1-2-3-4-5 
Třída Sovička /uveďte 1-4/ je útulná a vhodně vybavená                1-2-3-4-5 
Zahrada je vybavená                1-2-3-4-5 
Dětem se podává vhodná a pestrá strava                1-2-3-4-5 
DS je vstřícná k potřebám rodičům                1-2-3-4-5 
O dění v DS jsem  informován                1-2-3-4-5 
DS nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou                1-2-3-4-5 
Režim DS je  pružný vzhledem k mým potřebám                1-2-3-4-5 
O výchovně vzdělávacím programu v DS jsem informován                1-2-3-4-5 
DS ovlivňuje moje dítě                1-2-3-4-5 
Mám dojem, že pečovatelky ve třídě /uveďte 1-3/ se k dětem 
chovají přátelsky, vlídně a obětavě 

               1-2-3-4-5 

Cítím se  seznámen/a/ se všemi aktivitami DS                1-2-3-4-5 
Moje dítě chodí domů spokojené                1-2-3-4-5 
Zaměstnanci DS se mnou jednají taktně a vstřícně                1-2-3-4-5 
Práci vedení DS hodnotím                1-2-3-4-5 
Provozní doba DS mi vyhovuje                1-2-3-4-5 
Mám dojem, že dítě je díky docházce do DS více samostatné                1-2-3-4-5 
  
  
 
Zhodnoťte prosím osobní přístup pečujících  k Vám, rodičům a k Vašim 
dětem…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….......................... 
 
Zhodnoťte prosím přístup ředitelky DS k Vám, rodičům a k Vašim 
dětem…………………………………………………………………………………………………...
…..………………………………………………………………………………………….................. 
 
Pokuste se ve stupnici 1,2,3,4,5 /známkami jako ve škole nejlepší 1 a nejhorší 5/zhodnotit 
kvalitu 
DS………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………........................... 
 
Ostatní připomínky, podněty, návrhy, různá sdělení / např. v čem se zlepšila nebo naopak 
zhoršila úroveň DS 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………............................................................................................. 


