Průvodní dopis pro vedení mateřských škol
Dotazník pro ředitelky mateřských škol

„DOBRÉ JMÉNO MATEŘSKÉ ŠKOLY“

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ ŘEDITELKY A VEDOUCÍ MŠ,
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce
s názvem „ Dobré jméno mateřské školy“.
Jsem ředitelkou Mateřské školy Kolín IV, Jeronýmova 772 a studuji na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy, obor Školský management.
Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro studijní účely.
Pokud budete mít zájem o výsledky, ráda Vás s nimi seznámím.
Vaši odpověď vyplňte buď dle významu nebo písmenem X.
Děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku
Dovoluji si Vás požádat o vrácení vyplněného dotazníku elektronickou poštou
nejpozději do 31.1.2010
Za spolupráci Vám velice děkuji.
Monika Šafránková
E-mail: monikasafrankova@centrum.cz

Dotazník pro ředitelky mateřských škol

„DOBRÉ JMÉNO MATEŘSKÉ ŠKOLY“
ČÁST A
Rok otevření mateřské školy
Mateřská škola – státní (tj. příspěvková organizace)
Mateřská škola - soukromá (tj. školská
právnická osoba)
Umístění
- město
- vesnice
Počet mateřských škol v obci

ČÁST B
Ano
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ne

Nevím

Má vaše škola dobré jméno na veřejnosti?
Potřebujete ke své práci znalosti z oboru
marketingu?
Patří marketing do státního školství?
Uplatňujete marketingovou koncepci ve vaší
škole ?
Cítíte konkurenci jiné mateřské školy?
Je vaše škola významně odlišná od jiných škol?

ČÁST C
Jak ovlivňují tyto faktory „Dobré jméno školy“?
velký vliv
1. Umístění školy
2. Vzhled školy
3. Moderní vybavení školy
4. Vybavení školní zahrady
5. Výzdoba školy
6. Atmosféra školy
7. Spokojenost dětí a rodičů
8. Kvalitní vzdělávací program
9. Kvalifikovaný pedagogický sbor
10. Výše úplaty za předškolní
vzdělávání
11. Provozní doba školy
12. Kvalitní stravování
13. Inspekční zprávy
14. Další faktory

průměrný vliv

žádný vliv

ČÁST D
Jakým způsobem prezentujete svoji školu?
Ano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ne

Organizujete „Den otevřených dveří“?
Zveřejňujete úspěchy školy v tisku?
Máte webové stránky?
Používáte „Logo“ školy?
Máte specifický název školy?
Máte vizitky školy?
Nosí Vaši zaměstnanci pracovní oblečení s logem nebo s názvem
školy?
Při akcích školy mají děti na oblečení logo nebo název školy ?
Účastníte se dětských soutěží?
Účastníte se dětského festivalu „Mateřinka“?
Účastníte se s dětmi akcí zřizovatele?
Máte vytvořené propagační materiály školy?
Prezentujete váš „Školní vzdělávací program“?
Máte stanovené konzultační hodiny s rodiči?
Vedete kroniku školy?
Vedete fotodokumentaci školy?
Jste školou „Otevřenou“ – rodiče se mohou účastnit třídního
programu?
Spolupracujete se základními školami?
Spolupracujete s odborníky pediatry, PPP, SPC apod.?
Oslovujete sponzory?
Podáváte žádosti o granty a dotace?
Jiná prezentace

ČÁST E
Jaké rozšiřující aktivity zařazujete ve vaší škole?
Ano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Předplavecká průprava
Bruslení
Sauna
Solná jeskyně
Seznamování s cizími jazyky
Výlety
Ozdravné pobyty
Zimní pobyty na horách
Pobyty v zahraničí
Polodenní výlety do přírody
Návštěvy dopravního hřiště
Návštěvy divadel

Ne

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Divadélka organizované na školách
Návštěvy kina
Návštěvy knihovny
Logopedická péče
Účast na „Sportovních hrách“
Noc v mateřské škole
Tradiční dny v mateřské škole
Pracovní dílny s rodiči
Schůzky s rodiči s ukázkou práce
s dětmi
Rozloučení s „Předškoláky“ na úřadě
Netradiční „Den dětí“
Seznamování s hrou na flétnu
Práce s keramickou hlínou
Zahradní slavnosti
Specificky zaměřené třídy
Integrace dětí se specifickými vzdělávacími
potřebami
Další aktivity

DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ !!!

