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Vážení rodiče, 

v období měsíce června roku 2019 byl v Mateřské škole Holubice, okres Praha – západ 
prováděn průzkum, jehož hlavním důvodem bylo získání zpětné vazby, informací a pohledu 
zákonných zástupců dětí na naši mateřskou školu (dále MŠ). Zaměřen byl zejména na: 

A. spokojenost rodičů s výchovně vzdělávacím programem, školním řádem a celkovým 
chodem MŠ, 

B. možnosti adaptace dítěte, především s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), 
C. vizi a plány do budoucna z toho vyplývající. 

Vyplněním anonymního dotazníku čítajícího celkem 15 uzavřených otázek s možností se 
písemně vyjádřit k jednotlivým oblastem zkoumání, popřípadě vzkazem pracovníkům MŠ, se 
zákonní zástupci našich dětí stali přibližně na 20 minut respondenty tohoto průzkumného 
šetření, za což jim patří naše poděkování.  
Sběr dat se konal na konci šk. roku 2018/2019 a části prázdnin, od 20. června do 15. července 
2019, ve třídách Broučků, Motýlků a Včelek s počtem 28 dětí na třídu. Z celkového objemu 
84 rozdaných dotazníků bylo z připravených uzavřených boxů, umístěných v šatnách 
jednotlivých tříd, vyjmuto celkem 44 vyplněných dotazníků, tj. návratnost činila 52,38 %, 
tudíž průzkumné šetření má relevantní, vypovídající hodnotu. 
Na spokojenost rodičů s výchovně vzdělávacím programem, školním řádem a celkovým 
chodem MŠ byly zaměřeny otázky č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14. Adaptace dítěte, především 
s OMJ, se týkaly otázky č. 1, 2, 3 a 4. Pro vize a plány do budoucna z toho vyplývající byly 
nejvíce určující otázky 14 a 15, přičemž pro případné doplnění či rozšíření Školního 
vzdělávacího programu (dále ŠVP) slouží tento dotazníkový průzkum jako celek. 
 

1. Mé dítě navštěvuje třídu – Broučků, Motýlků, Včelek 
- ve věku, 
- navštěvující MŠ rokem, 
- národnosti, 
- hovořící jazykem (počet dětí v MŠ s odlišným mateřským jazykem - OMJ). 
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Z Grafů 1 až 4 je patrné, že v celé MŠ jsou nejvíce zastoupeny čtyřleté děti, což odpovídá 
skutečnosti. Věkově nejvyváženější je třída Broučků.  
Do všech 3 tříd jsou děti v MŠ Holubice zařazovány ve věkově smíšených skupinách, ale 
nejedná se pouze o filozofii MŠ Holubice, důvodem je též nutnost v podobě navýšeného 
počtu dětí na třídu (28) v důsledku místně určujících demografických skutečností.  
Vzhledem ke značné výstavbě v Holubicích v posledních 10 letech se k 30. 6. 2019 počet 
trvale žijících lidí zvýšil z 550 obyvatel na 2058, přičemž např. v roce 2016 jich bylo1812. 
Během desetiletí se tudíž do Holubic přistěhovalo 1508 obyvatel, z nichž téměř 10 % tvoří 
cizinci – zejména mladé rodiny s malými dětmi.  
Nejvíce jsou zde zastoupeny skupiny ze Slovenska, dále z Ruska, Bulharska, Ukrajiny, 
Vietnamu, Německa a Velké Británie.  
 

 

Zajímavým výsledkem bylo zjištění, že všichni respondenti (viz Graf 5) vyplnili, že jejich děti 
jsou národnosti české, přičemž podle vyplněných dokumentů při nástupu jednotlivých dětí    
do MŠ Holubice (zápis pro školní rok 2018/2019) vychází data uvedená v Tab. 1. 

Tab. 1 - Děti dle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu - v MŠ Holubice ve školním roce 2018/2019 

Stát Číslo  
řádku 

Počet dětí  
celkem 

z toho 

název 
  

Z toho dívky 
s trvalým  

pobytem 1) 
Azylanti 2) 

Bulharsko 01 1 0 1 0 

Česká republika 01 73 36 0 0 

Rusko 01 4 3 4 0 

Slovensko 01 4 2 4 0 

Ukrajina 01 2 1 2 0 

Celkem 50 84 42 11 0 
1) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IV a zákona č.326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
2) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č.325/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). Zdroj: Výkaz MŠMT, 2018 
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S tímto faktem úzce souvisí následující Graf 6 týkající se počtu dětí navštěvující naši MŠ 
s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Jedná se o děti, které rozumí a mluví česky 
s pedagogy, nepedagogickým personálem MŠ a ostatními dětmi, ale zároveň hovoří se svými 
blízkými, rodiči nebo prarodiči svou mateřštinou. Rozhodně bychom tuto skutečnost neměli 
chápat jako nedostatek, naopak. Považujeme však za zásadní připravit dítě co nejlépe na vstup 
do základní školy (ZŠ), a to i jazykově, přiměřeně věku. Vycházíme z předpokladu, že rodiče 
svých dětí s OMJ zvolí pro další vzdělávání české školy.  
V tomto ohledu je potřebné úzce spolupracovat s rodinou dítěte. 
 

 
 
Z tohoto základního poslání mateřské školy, pro dítě prvotní instituce zajišťující předškolní 
vzdělávání, vyplývá pro pedagogy MŠ při práci s dětmi s OMJ několik podstatných potřeb.  
 
 

ředitelka MŠ/pedagog 
 
 
 
 

           cizojazyčná rodina   dítě s OMJ 
 

Při pohledu na interakci mezi ředitelem/pedagogem, dítětem s OMJ a jeho rodinou je nutné 
prohlubovat naše vzájemné vztahy, empatii a postoje s cílem eliminovat problémy vyplývající 
z jazykové bariéry.  
V případě dětí s OMJ považujeme za důležitý postupný, nenásilný a přirozený proces 
osvojování češtiny nejen na komunikační úrovni, ale především ve vztahu ke konkrétnímu 
obsahu výchovně vzdělávacího procesu. Je důležité mít vždy na paměti citlivý individuální 
přístup k dítěti. Jedná se o náročný úkol, především pro učitelky - při počtu 28 dětí ve třídě. 
Tímto se podle našeho názoru usnadní proces učení a zrání všech dětí, včetně děti s OMJ, a 
ony pak mají do budoucna v naší zemi větší šanci obstát.  

Následující Graf 7 mapuje počty dětí navštěvující naši MŠ prvním, druhý, třetím a dalším 
rokem (dětí s odkladem vstupu do ZŠ). Sběr těchto dat byl pouze doplňkový k otázkám 
týkající se adaptace dítěte na docházku do MŠ, stejně tak jako další Graf 8 týkající se počtu 
dětí navštěvující již dříve jinou MŠ.  
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Základní hypotéza týkající se adaptace dítěte na MŠ vycházela z předpokladu, že děti s již 
získanou zkušeností s jinou institucí v kolektivu (dříve jiná MŠ nebo skupina) mají snazší a 
rychlejší adaptaci na docházku do mateřské školy. Adaptace je v tomto chápána jako 
přizpůsobení se životním podmínkám z hlediska uspokojení potřeb jedince (Gillernová, I. 
Slovník základních pojmů z psychologie, Fortuna 2010, s. 7). 
Související domněnka předpokládala, že čím déle dítě navštěvuje MŠ (prvním, druhým třetím 
nebo čtvrtým rokem), se stává na prostředí MŠ adaptabilnějším, a toto vnímají respondenti 
podobně jako pedagogové MŠ.  
V tomto ohledu je nutné vzít v úvahu individuální přístup k osobnosti dítěte a zároveň i 
subjektivní pohled rodiče na jeho možnosti, schopnosti a dovednosti. 
 

2. Mé dítě před nástupem do MŠ Holubice navštěvovalo jinou MŠ nebo skupinu 

  

Přibližně každé třetí dítě navštěvující MŠ Holubice (viz Graf 8) mělo již nějakou zkušenost 
s dřívější mateřskou školou nebo skupinou. Vzhledem k věkovému údaji, získaném při zápisu 
dětí k předškolnímu vzdělávání 2018/2019, kdy věk nejmladšího dítěte přijatého do MŠ, byl 
v září 2018 tři roky a dva měsíce, předpokládáme, že získané zkušenosti s dřívější institucí 
měly tyto děti již ve věku mladším, než jsou tři roky. Zpravidla se jednalo o soukromé MŠ 
nacházející se v blízkém okolí. 
Podle možností procentuálně přiměřené rozdělení dětí do jednotlivých, věkově smíšených tříd 
považujeme za optimální k možnému získání základních zásob sociálních zkušeností a 
dovedností dítěte. Smíšená oddělení umožňují také spolupráci věkově různých skupin dětí 
podle jejich zájmu vzhledem k jejich vývojovému stupni. Obavy některých rodičů, že mladší 
děti brání rozvoji staršího dítěte je podle našich zkušeností neopodstatněné. 
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3. Adaptace mého dítěte na vstup do MŠ Holubice trvala 

Z vývojového hlediska si dítě v předškolním věku při vstupu do MŠ vytváří prvotní obraz      
o kolektivu, tedy jakýsi svůj první „světový názor“ a je povinností každé mateřské školy, jako 
prvního institucionalizovaného prostředí, zajistit zdravý proces socializace malého dítěte, dále 
víru v jeho schopnosti, a důvěru v poznávání a jednání s ohledem na jeho osobnost, 
individualitu. Jedná se o profesionální výchovně vzdělávací proces, zajištění „školní zralosti“, 
tj. přípravu na další postup dítěte do ZŠ. Vstup dítěte do MŠ je z vývojového hlediska 
obdobím života, kdy člověk stojí na prahu prvního kontaktu se společností – jde vskutku        
o náročnou životní situaci nejen pro dítě, ale též pro rodiče, potažmo celou rodinu. 
 

  

 

Z Grafů 9 až 12 vyplývá, že nadpoloviční většina respondentů (59 %) se domnívá, že u jejich 
dětí trvá adaptace na docházku do MŠ Holubice méně než 1 týden, bez ohledu na to, zda dítě 
dříve již navštěvovalo jinou MŠ či skupinu, nebo do mateřské školy chodí prvním, druhým, 
třetím nebo čtvrtým rokem (děti s odkladem vstupu do ZŠ).  
Subjektivní pohled respondentů na délku adaptace, kterou většinově vnímají jako kratší než   
1 týden, se liší od hodnocení učitelek, jež tuto dobu vidí průměrně jako delší než 14 dní. Také 
proto vždy první polovinu měsíce září jsou ve třídách přítomny obě učitelky po celý den, aby 
se mohly citlivě věnovat dětem při jejich náročné životní situaci, tj. nástupu do MŠ. 
Individuální přístup k dítěti ctíme a chápeme jej jako svou povinnost zejména v období 
základní adaptace (1. až 14. září) na docházku do MŠ. 
Rozdíly pohledu rodičů na adaptaci dítěte byly nejmarkantněji zaznamenány ve třídách 
Broučků a Včelek (viz Graf 9 a 11). O 33 % více respondentů u Včelek než u Broučků 
vyplnilo, že adaptace jejich dítěte trvala méně než 1 týden.  
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Tento fakt koresponduje se skutečností, že do třídy Včelek chodilo ve šk. roce 2018/2019 více 
dětí se zkušenostmi z dřívější MŠ než do třídy Broučků (viz Graf 8). Potvrdila se i domněnka, 
že čím déle navštěvuje dítě mateřskou školu, tím se stává adaptabilnějším a pohled 
respondentů je v tomto směru plně v souladu s pedagogickou praxí učitelek MŠ Holubice.  
 

4. Jsem spokojen/a s dosavadní výukou a výchovou v MŠ Holubice 

 

Graf 13 vypovídá, že 2 % respondentů jsou s výukou a výchovou nespokojeni, 98 % 
dotázaných je spokojeno. Předpokládáme, že tuto skutečnost rodiče vnímají na základě 
vlastního hodnocení svých dětí v průběhu školní docházky.  
Z komentářů uvádíme: „Nejsem zastánce chození ven za každého počasí“, „Celý špatný 
koncept školky“ – v tomto případě bez bližšího doplnění.  
Mnozí z dotázaných vyjadřovali své pozitivní pocity: „Když je spokojená dcera, jsem 
spokojená i já,“ „Vážím si učitelek, obě jsou výborné.“  Tato výpověď se jmenovitě objevila 
ve třídě Včeliček. Většina komentářů byla uvedena až u poslední možnosti výpovědi: 
Doplňující vzkazy (viz závěr dotazníku). 
Otázkou zůstává, do jaké míry věnují svou pozornost Školnímu vzdělávacímu programu 
(ŠVP), který je veřejně k dispozici na webových stránkách a fyzicky visí v každé ze šaten 
jednotlivých tříd. 
Pro následující dva školní roky 2019/2020 a 2020/21 bude ŠVP doplněn o nové výukové 
okruhy, jež vycházejí z celospolečenských potřeb, např. finanční gramotnost předškoláků či 
orientace ve virtuálním světě internetu. Vzhledem k vybudování nového sportovního hřiště  
na zahradě MŠ budeme klást větší důraz na pohybové aktivity dětí. Stěžejní filosofie MŠ 
Holubice „Cesta ke zdraví a přírodě“ zůstane zachována. 
 

5. Vítám různá zdravotní vyšetření zajišťována MŠ Holubice (oční, logopedie…) 
 

 

98%

2%

Graf 13 Spokojenost s výukou a výchovou

ano ne

91%

9%

Graf 14 Zdravotní vyšetření dětí

ano ne



7 
 

Desetina dotázaných si zajištění zdravotních vyšetření dětí v rámci provozu MŠ nepřeje; 
považuje je za nadstandardní službu, o kterou se mají starat rodiče sami. V jenom případě 
bylo v komentáři uvedeno, že vyšetření může dítě v kolektivu ostatních dětí bez přítomnosti 
rodiče traumatizovat. 
Zákonní zástupci mají možnost se například vyšetření očí v MŠ zúčastnit, a to i se sourozenci, 
stejnou volbu mají v opačném případě, tj. lékařskou sondu mohou odmítnout. 
 

6. Jsem spokojen/a s čistotou v MŠ Holubice 
 

 

Z Grafu 15 vyplývá, že respondenti jsou většinově s čistotou v MŠ Holubice spokojeni. 11 % 
dotázaných vyjádřilo nespokojenost, a to pouze ve třídě Broučků, kde vznikl problém se 
splachováním dětských WC v důsledku značné tvrdosti vody. Odpady zanášené vodním 
kamenem již byly vyčištěny a do všech nově vkládáme čisticí tablety. S tímto problémem se 
potýkáme po celou dobu v celé MŠ. 
V prvním pololetí šk. roku 2018/2019 jsme byli podrobeni hloubkové předem neohlášené 
kontrole Krajské hygienické stanice, nebyly shledány závažné nedostatky. Kontrola byla 
plošně zaměřena na dodržování hygienických pravidel: čistota, hygiena, proočkovanost 
kolektivu dětí, ve školní jídelně pak dodržování spotřebního koše, skladba jídelníčku a další. 
S Grafem 15 úzce souvisí následující otázka, zaměřena na stravu. 
 

7. Jsem spokojen/a se stravou v MŠ Holubice 

 

Celkem 95 % respondentů je se stravou v MŠ spokojeno. Rodiče ji hodnotili na základě 
zveřejňovaných týdenních jídelníčků, ale také sdělení svých dětí, zda jim v daný den 
chutnalo. Při hodnocení stravy se vždy jedná o subjektivní výpověď související mj. i 
s rodinnými či kulturními zvyklostmi.  
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Za kritiku lze považovat komentář jednoho z respondentů: „Pomazánku z oliv nebo tofu by 
nejedl ani dospělý, natož dítě“, jako potěšující komentář vnímáme: „Jsme nadšeni, kolikrát 
bychom k vám rádi šli na oběd,“ nebo „Dcera ve školce jí vše, doma ne“, „Strava je 
rozmanitá, jako od mámy“, a právě o to se snažíme. Aby se dítě u nás seznámilo 
s rozmanitostí receptů, jídlo bylo zdravé, výživné a chutné. 
 

8. Délku denní docházky, celodenní program a odchod mého dítěte z MŠ Holubice 
považuji za optimální 
 

 

S docházkou do MŠ Holubice je stoprocentní spokojenost, respondenti by nastavený čas 
příchodu a odchodu dětí neměnili. Rodiče jsou ochotni se přizpůsobit dennímu režimu školky. 
Program dne je zákonným zástupcům k dispozici nejen na webových stránkách, je zakotven 
ve Školním řádu a Školním vzdělávacím programu, ale také je pravidelně aktualizován a 
vyvěšovaný na viditelném místně v šatnách jednotlivých tříd (na tzv. skle). 

9. Akce MŠ Holubice pro děti (výlety, šerpování předškoláků, slavnosti, divadla) 
jsou vítané 

 

Pouze 7 % dotázaných vyjádřilo s pořádanými akcemi nespokojenost, připadají jim stále 
stejné. Koncepty akcí souvisejí s tradicemi MŠ, jako je spaní předškoláků ve školce nebo 
šerpování předškoláků – Letní slavnost, která je vždy jakýmsi vyvrcholením školního roku. 
Dále pořádáme Podzimní a Zimní slavnost. Snažíme se rok co rok tyto akce pozměňovat 
rozličným programem připravovaným s dětmi.  
Výlety jsou koncipovány tak, aby byly vždy pro stávající děti nové a obohacující. 
V komentářích dotazníků zazněly i pozitivní názory: „Nejlepší akce MŠ v celém okolí,“ či 
„Akce jsou nádherné, hodně zážitků i pro dospělé, moc děkujeme.“ Takové informace vždy 
potěší a stávají se motivací pro další nadstandardní pedagogickou práci s dětmi. 
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Graf 17 Docházka do MŠ

ano ne

93%

7%

Graf 18 Akce MŠ
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10. Uvítal/a bych více mimoškolních akcí MŠ pro děti 
 

 

Více jak polovina respondentů je s počtem mimoškolních aktivit spokojena, 43 % je 
nespokojena, 2 % dotázaných nechala tuto kolonku nevyplněnu. Někteří své názory vyjádřili 
v komentářích: „Mimoškolní aktivity by měli řešit rodiče,“ „Uvítali bychom více celodenních 
výletů, např. do muzeí nebo zooparků,“ „Aktivit nikdy není dost,“ „Vítáme lekce plavání,“ 
„Akce stojí stále peníze, chceme více úsilí.“ Tato otázka úzce souvisí s následujícím bodem, 
týkající se názoru na výši rodičovského příspěvku, neboť některé akce skutečně bývají 
finančně náročnější. Ve většině případů dotazníků byly uvedeny i kladné ohlasy typu „Aktivit 
je dostatek a jsou fajn.“  
Množství akcí během celého školního roku je určováno především přiměřenosti biologickým, 
psychologickým a sociálním možnostem věku dětí, které by měly mít také prostor pro svůj 
rozvoj nejen pedagogicky řízenými aktivitami. Děti spontánní hrou získávají tolik důležité 
sociální dovednosti v kontaktu se sobě rovnými.  
Sociální výchova je pro předškolní věk velmi významná. V tomto věku probíhá základní 
formování vzorců chování a vznikají u jedince základy budoucích vztahů k ostatním lidem. Je 
důležité, aby děti získaly vzorce prosociálního, vstřícného a spolupracujícího chování tak, aby 
mělo charakter prevence proti šikaně. 

Vzhledem k výsledku průzkumu spokojenosti s výší 1000,- Kč/pololetí/dítě a formou 
rodičovského příspěvku (viz Graf 20) se budeme snažit počty mimoškolních aktivit zachovat 
a zároveň je zpestřit. Za zmínku stojí, že dary od rodičů 168 tis. Kč za školní rok nestačí 
pokrýt veškeré aktivity. Každoročně jsou navíc dotovány obcí, paní starostkou Bc. Evou 
Ježkovou. 

11. Výše a forma rodičovského příspěvku 1000,- Kč/dítě/pololetí je přiměřená 

 

55%
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2%

Graf 19 Více mimoškolních aktivit

ano ne nevyplněno
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12. Mohu nějakým způsobem pomáhat či spolupracovat s MŠ Holubice 

 

Všem, kteří nabídli MŠ nějakou formu spolupráce či pomoc, děkujeme. Jednalo se především 
o pomoc s přípravami akcí, doprovody na výlety či v legislativní oblasti. V jednom případě 
byly nabídnuty konzultace s případným vadným držením těla dítěte. Vzhledem k anonymitě 
dotazníku prosíme rodiče, aby se aktuálně, v případě potřeby, obrátili na paní učitelky, které 
jistě podporu uvítají. Dodatečně mnohokrát děkujeme za poskytnuté papírové krabice, 
igelitové tašky, květináčky či papíry na kreslení a malování dětí. 

13. Zahrada MŠ Holubice poskytuje dětem možnost dostatečného rozvoje 

 

Kladné komentáře kvitující vysázení stromů (již před čtyřmi lety) k zajištění stínu na zahradě 
MŠ představují jistou satisfakci, ovšem na žádoucí přírodní stíny si budou muset počkat až 
následující generace dětí, resp. až stromy vyrostou do dostatečné velikosti. Prozatím se 
musíme spokojit s uměle vytvořenými stíny – plachtami nad pískovišti, slunečníky. 
V loňském roce přibylo na zahradě mlhovadlo, aby se děti v letních měsících mohly osvěžit.  
V komentářích dotazníku zaznělo, že je zahrada vkusně osázena dřevěnými herními prvky, 
ale že by jich chtělo více. V jednom případě byla kritika zaměřena na herní prvek „Bílá paní“ 
s houpačkou. Každým rokem procházejí herní prvky revizemi, které neshledávají žádné 
bezpečnostní problémy, včetně houpačky. Fakt je ten, že při užívání tohoto herního prvku 
musí být vždy zajištěna asistence paní učitelky. (Je překvapující, že ani pěti a šestileté děti se 
neumějí samy houpat.)  
O letošních prázdninách, během měsíce srpna 2019 probíhaly stavební práce k vybudování 
nového sportovního hřiště, o které si opakovaně říkalo mnoho respondentů. Hřiště má 
multifunkční charakter, mělo by sloužit zejména sportovním hrám, ale také jako dráha 
k výuce dopravních pravidel (především jako prevence nehod při jízdě na koloběžkách či 
jízdních kolech). Doufejme, že nám bude dlouho bez problémů dobře sloužit. 

55%
43%

2%

Graf 21 Spolupráce s MŠ
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Graf 22 Zahrada MŠ Holubice
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14. Mé dítě je dle mého názoru zaměřeno převážně na 
 

 

Z Grafu 23 vyplývá, že nadpoloviční většina dotázaných zákonných zástupců je přesvědčena, 
že jejich dítě je zaměřeno nejvíce sportovně, většina respondentů ovšem uvedla více zaměření 
v nejrůznějších kombinacích, například sport a hudba, nebo sport a environmentální a 
výtvarná výchova u jednoho dítěte. 
Uspořádání života všech dětí u nás v MŠ (včetně dětí s případnými specifickými potřebami) 
má za základní úkol uspokojit dětskou potřebu jejich rozvoje a přípravu na vstup do dalšího 
vzdělávacího života. Dále považujeme za důležité poskytnout dětem bezpečí, pocit jistoty, 
řádu a vytvoření základních návyků potřebných pro zdravý životní styl jedince.  
 
Doplňující vzkazy 

Z poslední kolonky dotazníku, věnované vzkazům MŠ (paním učitelkám, ředitelce i 
nepedagogickým pracovníkům) uvádíme:  
„Děkujeme za vše.“ 
„Vaši školku mám moc ráda.“ 
„Při vítání občánků by měla dostat možnost i jiná třída než Motýlci.“ 
„Skvělý tým lidí.“ 
„Při Letní slavnosti zajistit pitný režim již během šerpování předškoláků.“ 
„Školka by se měla více zaměřit na vši.“ 
„Děkujeme za kvalitní výrobky k výjimečným příležitostem i mimo ně.“ 
„Vstřícný přístup celého kolektivu MŠ k dětem i rodičům.“ 
“Poděkování učitelkám za jejich energii a vztah k dětem.“ 
„Díky za vaši trpělivost a lásku a vaši práci.“ 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem respondentům, kteří si dali čas a práci s vyplňováním 
tohoto dotazníku, jehož základním důvodem bylo získání zpětné vazby k práci naší mateřské 
školy v Holubicích. V této podobě je již druhý v pořadí, lze jej porovnat s výsledky získanými 
v roce 2015. Ty jsou stále uveřejněny na webových stránkách.  
Vážíme si všech užitečných hodnocení, inspirativních kladných, i kritiky, jež s určitostí 
nezůstanou bez povšimnutí. Vždyť stěžejním zájmem MŠ Holubice je být profesionální a 
kvalitní institucí prospěšnou především našim dětem. 
 
V Holubicích, 27. srpna 2019      Mgr. Eva Bělíková,  

ředitelka 
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Graf 23 Rozvoj dítěte

sport výtvarná výchova enviromentální výchova hudba jiné


