VYHODNOCENÍ zpětné vazby
Konference bezpečné klima ve škole
Datum konání: 17. 10. 2017

Prosím podtrhněte Vaše pracovní zařazení:
školní metodik prevence - 58x
pedagog, konzultant 2. st., VP - 9x
jiný pracovník v prevenci -3x
jiný odborník, vedoucí VP, speciální ped., ředitelka - 16x

Naplnila konference po obsahové stránce Vaše očekávání?
Ano - 64x

spíše ano – 21x

spíše ne – 0

ne - 0

Komentář:
-

obsahově poskytla konference řadu podnětných nápadů a obohacení
poprvé, neměla očekávání, spíš zvědavost, profesně důležitá témata
perfektní
velmi se líbila přednáška pana Čápa, škoda, že nebyla delší
super
velmi aktuální témata
výborné
obsah korespondoval s názvem konference a mým očekáváním
velmi kvalitně zajištěno, přednášky na úrovni
seznámení s programy pro žáky, inspirující přednášky
dobře vytipovaní odborníci, jasná struktura
propojení teorie a praxe
přínosné, ucelené, specifické
praktické rady a nápady (+), více vystupujících – kratší příspěvky, zbytečně dlouhý
teoretický 1. vstup s grafy (-)
ne všechny informace jsou v praxi českého školství využitelné

Byly pro Vás přínosné odborné přednášky a workshopy?
PhDr. Vrbková:
Ano - 77x

spíše ano - 10x

spíše ne – 0

ne - 0

spíše ano - 18x

spíše ne - 7x

ne - 1x

spíše ano - 4x

spíše ne - 1x

ne - 0

spíše ne – 0

ne - 0

Mgr. Gottfriedová
Ano - 25x
PhDr. Čáp
Ano - 83x

Mgr. Růžičková, Mgr. Třešňáková
Ano - 10x

spíše ano - 1x
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Komentář:
-

Přínosné, super.
Skuteční odborníci s lidským přístupem.
Vystoupení PhDr. Vrbkové – super, velmi přínosné. PhDr. Čáp – krásné a jasné
příklady – využitelné v praxi – opět velmi pěkné.
Přednáška PhDr. Čápa byla úžasná, „lidská“, srozumitelná. Byla jsem nadšena.
Zajímavá a přínosná témata.
Velice příjemné a přínosné vystoupení PhDr. Čápa.
Čáp výborný!
Paní Vrbková mluvila velmi inspirativně a přínosně.
Přínos ano, poznatky uplatním.
Zásadní informace, poznatky.
Účastnil jsem se jen něčeho, ale bylo to příjemné.
Přednášky i WS měly svůj přínos jak po teoretické tak praktické stránce. Nejlepší
výkon a projev měla paní Vrbková.
Řešit nejen běžný průběh, ale i obtížné děti s PCH, PE.
Je mi líto, že byly přesunuty přednášky, ráda bych se zúčastnila WS paní
Michalinové.
Nejdůležitější příklady z praxe! Teoretické poznatky od stolu nám nepomohou.

Byl(a) jste spokojen(a) s organizačním zajištěním konference?
Ano - 77x

spíše ano - 9x

spíše ne - 1x

ne - 0

Komentář:
-

Organizace probíhala dle mého názoru dobře, velmi ochotné organizátorky, skvělé
občerstvení a skvělý výběr řečníků, přednášejících.
Velice dobře zajištěno. Děkuji.
Úžasné.
Časové rozvržení a jeho doplnění včetně prostředí.
Výborné zajištění.
Zajištěn pitný režim včetně zajištění pohoštění.
Vše bylo pěkně připravené.
Vynikající.
Děkujeme za vynikající servis, občerstvení a organizaci.
Výborná příprava, konference měla úroveň.
Byla to příjemná konference.
Zajištění konference bylo po organizační i obsahové stránce na úrovni.
Na internetu ještě 16. 10. uvedeno konání 8:00 – 16:00, zahájeno mnohem později,
pro dojíždějící nepříjemný problém.
Nepřesně uvedený začátek konference, uvedeno bylo 8-16, ne že bude prezence 8 9h.
Vadilo mi krytí WS s přednáškami.
Začátek uváděn v 8:00, ale začínalo se až v 9:00.

Cokoli dalšího nám chcete sdělit:
-

Prosím založte tradici konference PP.
Velmi zdařilá akce.
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-

-

-

Doporučuji všem pedagogům – přínosné přednášky se srozumitelnými příklady a né
jen fakta a statistiky.
Konference se mi moc líbila, velká spokojenost.
Jsem ráda, že mi byla akce doporučena, tento den považuji za velice přínosný, mé
učitelské sebevědomí bylo posíleno.
Konference se mi velmi líbila. Byla jsem spokojena. Děkuji.
Příjemný den.
Děkuji za příjemný den.
Děkujeme za výborný raut.
Děkuji za výbornou organizaci.
Perfektní.
Ráda se zúčastním další.
Super.
Pouze mám výhrady, že většina přednášejících se více zabývala procesem
vzdělávání a výchovy na ZŠ. SŠ mají přece jen jiné problémy s žáky, řešení je jiné.
Bylo by dobré, kdyby se konference rozdělila pro ZŠ a SŠ.
Chladno (klimatizace) v konferenčním sále, málo míst v předsálí v době občerstvení,
nelze si sednout, něco položit.
V upoutávce na konferenci byl uveden začátek v 8:00. Mnoho účastníků přijelo
z velké dálky a čekalo se na skutečný začátek v 9:00 (třeba i hodinu a půl)
Chybělo mi téma osobního rozvoje a osobní vize. To jsou dle mého názoru dvě
důležité oblasti psychického vývoje jedince, jejichž dobré uchopení je hlavním
předpokladem prevence RCH.
Chyběla vzájemná výměna zkušeností (sešly se MP z celého kraje), diskuzní
skupinky na 20 – 30 min.
Nedostatečná parkovací místa u KÚ pro osobní automobily.
Nepodařilo se předem zajistit program konference (cestovala jsem z velké
vzdálenosti na 8:00, pak jsem 70 min čekala na zahájení).
Neměla jsem info, že je prezence od 8:00, jela jsem 90 km.
Děkujeme za Váš názor.

Celkem odevzdáno 90 zpětnovazebních dotazníků.
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