Vyhodnocení dotazníku pro ZŠ, MŠ
Odpověděly 4 subjekty. Otázka č. 1 byla vyplněna dle došlých dotazníků, někde nebyla
vyplněna částka, ve většině případů ani zdroj financování.

Specifická část – prosím vyplňte jako zástupce školy/školského
zařízení – ZŠ, MŠ
Obec:
Typ školy – prosím zvýrazněte odpověď
1) Malotřídní ZŠ
2) Úplná ZŠ – 1x
3) Součástí malotřídní ZŠ je i MŠ – 1x
4) Součástí ZŠ je i MŠ – 2x
5) Samostatná MŠ
6) Střední škola
7) Základní umělecká škola

Kontakt na vás (např. e-mail):
Sedm otázek pro Vás:
1. Jaké projektové záměry na roky 2021–2027 má vaše škola?
Může jít jak o investiční projekty (rekonstrukce, nákup vybavení), tak o „měkké“ projekty.
Pokud některé údaje neznáte, nevyplňujte.
Stručný popis záměru

Trvání projektu

Přibližné náklady

Družina ZŠ

2021-2022

1 500 000

Rekonstrukce zázemí
ve stávající ŠD

2021-2022

700 000

Modernizace zázemí
pro žáky – školní šatny,
WC

2022-2023

700 000
1 500 000

Možný zdroj
financování

Venkovní učebna a
podnětné venkovní
prostředí

2022-2023

800 000

Přírodovědná učebna,
učebna fyziky/chemie

2023-2024

800 000

Modernizace
zasíťování

2023-2024

1 000 000

Úprava školního dvora

zřizovatel

Úprava střechy

zřizovatel

Školní kuchyně

2021

3 000 000

Divadelní sál

2021 - 2023

600 000

Venkovní víceúčelové
hřiště

2023 - 2025

2 000 000

Výstavba jazykové
učebny
Pozn.: Řádky si dle potřeby přidejte

2. Co je důležité pro poskytování kvalitního vzdělání? Napište do příslušného políčka „x“.

Kvalifikovaný pedagogický sbor

VELMI

SPÍŠE

SPÍŠE

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ

NEDŮLEŽITÉ

4

Podpora mimoškolních aktivit
Stabilní pedagogický sbor

4
4

Vhodné materiální podmínky (didaktické
pomůcky, výpočetní a prezenční technika,

2

2

3

1

1

3

1

3

2

2

1

3

literatura….)
Další vzdělávání a profesní rozvoj
zaměstnanců
Aktivity zvyšující prestiž školy na
veřejnosti
Zapojení rodičů a veřejnosti do dění ve
škole
Zvýšení příjmů školy prostřednictvím
mimorozpočových zdrojů
Vytvoření komunitní školy (škola

2

NEDŮLEŽITÉ

otevřená veřejnosti, umožňující širokému
okruhu lidí trávit zde aktivně svůj volný čas,
nabízející celoživotního vzdělávání)

Případný komentář k otázce č. 2:

3. Jakou podporu pro rozvoj a zajištění kvalitního vzdělávání byste nejvíce ocenil/a?
Napište do příslušného políčka „x“.
1

URČITE

SPÍŠE

SPÍŠE

URČITE

ANO

ANO

NE

NE

3

1

Pomoc s pokrytím investičních/neinvestičních
nákladů na nákup didaktických pomůcek (např.
dotace, spolufinancování a předfinancování)
Pomoc v oblasti komplexního vzdělání zaměřená na
rozvoj a využití nových metod a učebních stylů
4

(činnostní charakter vyučování, prožitkové aktivity,
kooperativní a projektové vyučování)
Pomoc s administrativou související se zpracováním
projektových žádostí a následná pomoc při vlastní

4

realizaci projektových žádostí
Pomoc se zajištěním dalšího vzdělávání zaměstnanců

1

2

2

2

1

Iniciace spolupráce s dalšími školskými zařízeními
a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání v území MAS

Případný komentář k otázce č. 3:
4. Znáte se s ostatními zástupci škol/školských zařízení v rámci území MAS Třešťsko a
komunikujete spolu? (prosím zvýrazněte odpověď)

ano

spíše ano

spíše ne - 3

Ne - 1

5. Spolupracujete s ostatními zástupci škol/školských zařízení v rámci území MAS Třešťsko?
(prosím zvýrazněte odpověď)

ano

spíše ano

spíše ne - 3

Pokud jste v předchozích dvou otázkách odpověděli kladně, prosím vyplňte následující:

Průměrný počet společných setkání za rok:
3

Ne - 1

Počet a druh společných aktivit za rok:

6. Spolupracujete i se subjekty mimo školské prostředí v rámci území MAS Třešťsko? (prosím
zvýrazněte odpověď)

ano

spíše ano - 1

spíše ne - 2

Ne - 1

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli kladně, prosím vyplňte následující:

Průměrný počet společných setkání za rok:

2

Počet a druh společných aktivit za rok:
Spolupráce v administraci šablon

7. Jste členem v některé regionální, národní nebo mezinárodní organizaci? (prosím zvýrazněte
odpověď)

ANO
Pokud ano, doplňte v jaké:

4

NE - 4

