Souhrn názorů rodičů na fungování MŠ Topolská
Citace z reakcí 20 rodičů dětí, navštěvujících v současné době MŠ Topolská, kteří se vyjádřili
jak jsou ve školce spokojeni a souhlasili se zveřejněním. Z těchto jmenovitých-neanonymních
odpovědí, které přišly, vyšlo najevo, že všichni jsou se školkou spokojeni a děkují paním
učitelkám, za to jak se věnují dětem! Děti se do školky těší a chodí sem rádi, což rodiče
považují za nejdůležitější.
•školka nabízí pestrý výchovně-vzdělávací program, cílený na tvořivost a samostatnost
•přístup učitelského sboru k dětem je pozitivní a vstřícný
•chválím dobou a rychlou komunikaci s učiteli ústní i e-mailovou
•v každém zařízení fungují nějaká pravidla, která se musí dodržovat, ve školce fungují
v pořádku, nikoho neomezují, jsem spokojena, dcerce se ve školce líbí a ráda sem chodí, jsem
se vším spokojeni
•na všem jsem se vždy s paní ředitelkou domluvila, ať už jídlo, potvrzení od lékaře, atd.
•se školkou jsme moc spokojeni, syn netrpí žádnou duševní újmou z nošení zastrčeného trika
•paní učitelky jsou vstřícné a na všem jsme se vždy domluvily, do školky chodí už druhá dcera,
vždy byly velmi spokojené a na nic si nestěžovaly
•se školkou mám několikaleté dobré zkušenosti, obě děti chtěly odcházet domů poslední, dnes
už je dcera ve škole a ráda se vrací pozdravit Modrásky (třída ve škole)
•oceňuji velké množství kroužků a aktivit (z porovnání známých neznám školku, která by tak
pestrý program nabízela)
•děti mají dobře organizovaný čas, každý psycholog potvrdí, že dodržovaní jasných pravidel a
znalost mantinelů chování je pro dítě důležité
•školka má velký výběr kroužků, které sama pořádá v budově školky, jako rodič nemám
problémy s přesuny dětí na kroužky
•učitelé odvádějí dobrou profesionální práci s citlivým přístupem k problému jednotlivců, syn
měl potíže s adaptací a díky paním učitelkám to zvládnul
•školka je výborně vybavena logickými a didaktickými pomůckami, oceňuji akci „Mami, tati
pojď si se mnou hrát“
•děti vyrábí velké množství kreativních věcí za což jsem vděčná
•oceňuji umístění fotografií z výletů a akcí na webu, rádi se na ně se synem díváme
•pracuji 21 let v MŠ mimo Černošice a vím, že děti chodí často po krátké nemoci do školky
nedoléčené, nedivte se, že Vás na to paní učitelka někdy upozorní
•nad otázkou“ Jsou děti nuceni nosit zastrčené tričko v kalhotách“ zůstává rozum stát, co je na
tom špatného, že děti chodí ke stolu upravené a je jim teplo na záda
•z vlastní zkušenosti vím, že mého syna do jídla nikdy nenutily s paní ředitelkou jsme se
domluvila a vše respektovala, chodíme do školky 3-tím rokem a jsme oba spokojeni
•neznám školku (na dotazy kamarádů), kde by se paní učitelky věnovaly dětem i během
poledního klidu - starší děti a předškoláci nemusejí v MŠ Topolská po obědě spát

•považuji za správné zdravit se podáním ruky, omluvit se, uklidit po sobě hračky - zkrátka
zásady slušného chování, které bohužel v dnešní době nejsou samozřejmostí, a může někomu
vadit, že jsou k tomu ve školce vedeni
•myslím, že nejlepší vizitkou je, když dítě ze školky nespěchá domů, což zde platí!
•děti mají k dispozici obrovské množství logických her a hlavolamů
•děti jsou se školkou spokojeny a chodí sem rády, neslyšely jsme, že by zde docházelo
k nějakému negativnímu chování vůči dětem
•nemáme žádné výhrady vůči ředitelce ani učitelkám, jsme se vším spokojeni!
•mám už 15 letou dceru, která do školky také chodila a již v té době žádné problémy nebyly,
nyní chodí do školky můj syn a také vše bez problémů
•naopak jsem ráda, že vedou děti k nějakému režimu oproti jiným školkám
•za 15 let jsem nezažila, že by nutily mé dítě dojídat jídlo
•naše rodina je se školkou a paní učitelkami spokojena
•školka nabízí nadstandardní množství zajímavých akcí a aktivit
•líbí se nám tematické dny např.: Medvědí den, Pekařský den, společná tvoření rodičů a dětí
•jsme velmi spokojeni s výlety a akcemi organizovanými školkou a velmi pestrou nabídku
kroužků pro všechny děti
•dcerka se ve školce naučila spoustu nových písniček, zdokonalila se ve výtvarném projevu a
celkově ji školka obohacuje, tímto bychom rádi poděkovali vedení školky a všem paní
učitelkám za jejich profesionální práci!
•děti mají pestrý program, tvorbu, výlety, práce a akce, které jsem v Karlické nezažila
•mé dítě, které navštěvovalo Topolskou bylo do první třídy lépe připravené
•MŠ Topolskou musím a budu vždy vřele doporučovat!
•jsem naprosto spokojena, jak se učitele chovají k dětem
•komunikace s učiteli je výborná
•jinam než do MŠ Topolská už bych své dítě nedala!
•mám 6-letou zkušenost s MŠ, je jasné, že občas se vyskytne situace, kdy musí člověk
uvažovat s chladnou hlavou a zachovat klid, ale to bychom asi nebyly normální lidé, kdyby
k těmto situacím občas nedošlo, se školkou jsme spokojeni!
•jsme ve školce spokojení se vším, myslím, že určitá důslednost ohledně dětí je naprosto
v pořádku a nemusím se obávat o dítě, pokud se to někomu nelíbí, jsou i jiné možnosti umístit
své dítě někam jinam

