Vážení rodiče,
dovoluji si Vás seznámit s výsledky evaluačního dotazníku, kterého se zúčastnilo 45 zákonných
zástupců.
Velmi si ceníme Vašeho kladného ohodnocení napříč všemi oblastmi dotazů a také Vašich připomínek.
Zde jen krátký komentář k nejčastějším postřehům:

Oblast bezpečnosti:
Strážce přechodu byl v minulosti zajišťován Městem Kravaře. Aktuálně bohužel žádný kandidát na tuto
pozici není. V loňském roce jsme i na našich webových stránkách avizovali, že hledáme „strážce
přechodu.“ Město si uvědomuje svízelnost situace, proto proběhlo hodnocení bezpečnosti přechodů.
Náš přechod byl vyhodnocen jako nejméně nebezpečný – právě z důvodu přítomnosti dospělé osoby
při přecházení. Jsem ráda za Vaše cenné připomínky, které využiji pro argumentaci při nejbližším
setkání s představiteli Města, kdy znovu otevřu toto téma.

Akce naší MŠ pro veřejnost:
Pořádání akcí bylo ovlivněno koronavirovou situací v ČR, z tohoto důvodu bylo mnoho akcí zrušeno
nebo omezeno. Velmi se těšíme na další školní rok, kdy znovu otevřeme naši MŠ pro setkávání s Vámi
– rodiči a přáteli.

Prostory v MŠ:
Bohužel naše MŠ nedisponuje žádnými velkými prostory. Výchovně vzdělávací proces je nadřazen
zájmovému vzdělávání, proto nelze zajistit širší nabídku aktivit (např. pro chlapce). Jen díky vynikající
spolupráci s CVČ Kravaře zde nabízíme zájmové kroužky – aktuální nabídka je vždy na začátku školního
roku.
Uvědomujeme si, že děti potřebují mít větší prostor k pohybu, proto využíváme spolupráce se ZŠ
Kravaře-Kouty, kde využíváme jednou týdně novou tělocvičnu. V navštěvování se třídy střídají, ale
upřednostňovány jsou však nejstarší děti v rámci adaptace na základní školu.
V letošním roce se nám podaří realizovat plán na zvětšení prostor třídy Berušky. Více informací se
dovíte na plánované schůzce dne 9.5.2022 v 16 hod.
Děti z naší MŠ také rády využívají školní zahrady, kde mají dostatek prostoru pro hraní, běhání.
V zahradním domku máme uloženo mnoho hraček a sportovního vybavení. Česká školní inspekce
vyhodnotila realizaci pobytu na naší zahradě jako silnou stránku MŠ – právě z důvodu široké nabídky
řízených aktivit učitelkami.
V letošním roce na podzim budeme na zahradu instalovat nový zahradní prvek „Věžová sestava“, na
který jsme získali finanční dar firmy Lidl Česká republika v.o.s. ve výši 86 500 Kč a na dofinancování
přispělo Město Kravaře částku 143 688,70 Kč. Instalace nového prvku včetně nové dopadové plochy
proběhne až po plánované rekonstrukci.
Z důvodu bezpečnosti při přecházení přechodu a provozu na hlavní silnici kolem budovy MŠ
preferujeme s dětmi aktivní pobyt na školní zahradě. Ani o vycházky však děti nepřicházejí

Informovanost rodičů:
Velmi se snažíme Vás, milí rodiče, informovat o všech aktivitách prostřednictvím webu a naší centrální
nástěnky.

Ostatní:
Ředitelka i učitelky mateřské školy pravidelně prohlubují svou odbornou a pedagogickou způsobilost
v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Zaměřují se rozšíření profesního růstu dále
na metody a formy vzdělávání, pedagogickou diagnostiku a potřeby dané třídy .

Děkuji za Váš čas, který jste
si našli na vyplnění dotazníku, za Vaše připomínky a milá slova.
Věřím, že víte, u nás máte dveře vždy otevřené.

Renata Rozkošná, ředitelka

