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Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace

(ALOVY)

ANALÝZA VÝSLEDKŮ

MAPY ŠKOLY



1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

Rodiče

percentil

znění otázky
Jste v této škole spokojen(a) s následujícími oblastmi?

provozní doba školy 3 ,543,54 3,72 121 3333

časové rozmezí určené pro přivedení dítěte do školy 3 ,693,69 3,7 121 4545

vzhled, výzdoba, upravenost a celková přívětivost vnitřních prostor školy 3 ,823,82 3,7 121 7575

školní zahrada 3,743,74 3,59 121 6969

nabídka kroužků 33 2,94 121 5757

materiální vybavení školy 3 ,713,71 3,65 121 6363

nabídka jídla pro děti 3 ,413,41 3,42 121 4747

přístup školy ke vzdělávání dětí 3 ,683,68 3,63 121 6161

organizace dne ve škole 3,73,7 3,67 121 6565

vztahy mezi dětmi ve škole 3,443,44 3,46 121 4747

přístup učitelek/učitelů k dětem 3,623,62 3,69 121 3535

vedení/organizace školy 3 ,573,57 3,62 121 4545

způsob předávání informací rodičům ze strany školy 3 ,553,55 3,51 121 6565

chování nepedagogických pracovníků vůči dětem 3,653,65 3,76 121 2424

přístup a komunikace učitelek/učitelů směrem k rodičům 3,653,65 3,65 121 5353

adaptace nových dětí ve škole 3,673,67 3,65 121 6161

organizace odpočinku po obědě 3,573,57 3,56 120 5555

Souhlasíte s následujícími výroky?

Ve třídě mého dítěte je dobrá a pohodová atmosféra. 3 ,643,64 3,63 121 5353

V této škole panuje dobrá a pohodová atmosféra. 3 ,533,53 3,58 121 3939

Učitelé/učitelky chrání naše soukromí a zachovávají diskrétnost informací. 3 ,673,67 3,67 121 5151

Škola je v komunikaci s rodiči vstřícná a otevřená. 3 ,673,67 3,64 121 5757

Škola má dostatek pedagogického personálu. 3 ,43,4 3,38 121 5353

Pokud byste se mohl(a) znovu rozhodnout, vybral(a) byste si pro své dítě právě tuto školu? 3,733,73 3,71 121 5959
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