
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI MŠ NEPOMUK 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Vážení rodiče, 

                     Město Nepomuk a MŠ Nepomuk by rádi, aby otevírací doba mateřské školy a další provozní záležitosti 
odpovídaly co nejvíce Vašim potřebám a přáním. Dovolujeme si Vás proto požádat o zodpovězení několika otázek. 
Nezabere to víc než pár minut! 

Otázka č. 1. 

Jaká otevírací doba MŠ by Vám nejvíce vyhovovala? 

   od ………………………… do ……………………………… 

 (napište ve tvaru hodina:minuta – hodina:minuta, např. od 7:00 do 16:00) 

Otázka č. 2. 

Chtěli byste využívat služeb školky i v době prázdnin? 

A) NE. 
B) ANO, o podzimních prázdninách. 
C) ANO, o vánočních prázdninách. 
D) ANO, o pololetních prázdninách. 
E) ANO, o jarních prázdninách. 
F) ANO, o letních prázdninách. 
G) Nevím. 

(zakroužkujte – možno i více variant) 

Otázka č. 3. 

Pokud chcete využívat MŠ i o letních prázdninách, napište, o kolik týdnů byste měli zájem:  

 …………………………… týdnů 

 (napište číslovku: 1-9) 

Otázka č. 4. 

Využívali byste školky, pokud by to bylo možné, i o sobotách a nedělích? 

A) NE. 
B) ANO, zřídka. 
C) ANO, několikrát měsíčně. 
D) ANO, prakticky každý týden. 
E) Nevím. 

 (zakroužkujte – jen jednu variantu) 

Otázka č. 5. 

Školné ve výši 360 Kč měsíčně je: 

A) Nízké. 
B) Odpovídající. 
C) Vysoké. 
D) Nevím. 

 (zakroužkujte – jen jednu variantu) 



Otázka č. 6. 

Bylo by přínosné, pokud by v Nepomuku fungovalo předškolní zařízení typu jeslí? Tedy pro děti od 1 roku do 3 let? 

A) ANO. 
B) NE. 
C) Nevím. 

 (zakroužkujte – jen jednu variantu) 

Otázka č. 7. 

Máte nějaké speciální požadavky ohledně školního stravování? 

 

 

 (napište Vaše podněty či požadavky) 

Otázka č. 8. 

Jaké speciální aktivity by měla MŠ pro děti zajišťovat? 

 

 

 (napište Vaše požadavky a návrhy – např. zájezdy, kurzy angličtiny, divadelní představení …) 

Otázka č. 9. 

Pokud chcete sdělit vedení MŠ či města ještě cokoliv dalšího, napište to sem: 

 

 

 

Otázka č. 10. 

Vaše dítě navštěvuje pracoviště MŠ: 

A) Nepomuk 
B) Dvorec 
C) Jiné:  ……………………………. (napište) 

 

Dotazník je anonymní, vyjádřete bez obav svůj názor!  

Vyplněný dotazník: 

1) Odevzdejte v MŠ. 
2) Vložte do schránky vedle hlavního vchodu radnice. 
3) Pokud upřednostňujete elektronickou komunikaci, zašlete oskenovaný dotazník na emailovou adresu 

pavel.kroupa@urad-nepomuk.cz. V případě, že chcete dotazník vyplnit na počítači, můžete jej stáhnout na 
adrese: www.nepomuk.cz/uploaded/Files/dotaznik-MS-2015.docx  

Dotazníky budeme přijímat do pondělí 1. 10. 2015. 
 
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI! 

 Město Nepomuk a Mateřská škola Nepomuk  

mailto:pavel.kroupa@urad-nepomuk.cz
http://www.nepomuk.cz/uploaded/Files/dotaznik-MS-2015.docx

