EVALUAČNÍ DOTAZNÍK
Číslo akce
Název

1314071650
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č.
563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
17. a 18. 1. 2017, KVIC Opava, Hany Kvapilové 20
Mgr. et Bc. Ladislav Dvořák

Datum a místo
Lektor

Počet
evaluací

Obsah

Lektor

Organizace

Obsah

23

1,00

1,00

1,09

23

Lektor Organizace

23

25

Obsah akce
hodnocení jako ve škole známkou 1 – vynikající ………… 5 – velmi slabé - zakroužkujte

1

2

3

4

5

Oceňuji:
- Osobitý a příjemný přístup, spoustu příkladů a vtipné připomínky, které oživily výklad
- Velice přínosné
- Příklady z praxe
- Náročné téma předáno srozumitelnou formou
- K praxi, jasné, možnost využití otázek
- Odborné rady, přehlednost materiálů
- Spojení teorie s praxí, skvělé hlášky, aktualizace
- Výběr lektora, téma
- Přínosné pro mé zaměstnání a závěrečnou práci
- Velký přínos pro mou funkci, objasnění různých zákonů
Navrhuji změnit:

Lektor
hodnocení jako ve škole známkou 1 – vynikající ………… 5 – velmi slabé - zakroužkujte

1
-

2

3

4

5

Super
Vědomosti, vyjadřovací schopnosti, pohotovost
Erudovaná osoba z praxe, ochotná vyjít vstříc
Příklady z praxe, vynikající lektor
Profík ve všech směrech
Dobré znalosti, vědomosti, cenné poznatky
Odbornost, rozhled, zdravý úsudek, pozitivní a příjemná atmosféra
Přetlumočení právnického jazyka do srozumitelné podoby, nepřeberné množství příkladu ze
života, výklad z pohledu práva i lidského přístupu, upozornění na úskalí
Preferovat, ponechat, neměnit. Odborník na svém místě, spousta příkladů z praxe
Odbornost, erudovanost, zkušenosti – zatím nejlepší a nesrovnatelné s přechozími lektory
Přístup lektora, vyčerpávající odpovědi na konkrétní dotazy, 1*
Praktické příklady, výborné a srozumitelné přednášení pracovního práva
Oceňuji nejen srozumitelný výklad předpisů, ale úžasný přednes s množstvím jasných příkladů
z praxe + smysl pro humor a oživení vtipnými průpovídkami
Pohotovost, zkušenost, množství konkrétních příkladů k danému tématu – člověk na svém místě
Odbornost spojená s praktickými příklady, konečně někdo, kdo konkrétně odpoví, poradí a ne jen
odkáže na číslo paragrafu. Oceňuji názornost, podrobné vysvětlení a vtipnost
Přístup lektora, odbornost, zábavnost, výstižnost, super
KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková
organizace, www.kvic.cz
Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330403

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK
Navrhuji změnit:

Organizace akce
hodnocení jako ve škole známkou 1 – vynikající ………… 5 – velmi slabé - zakroužkujte

1

2

3

4

5

Vzkazy organizátorům:
- Více takových lektorů, děkuji
- PF 2017, akce naplněné účastníky
- Oceňuji ochotu a vstřícnost paní Brusové
- Dík za skvělého lektora
- Skvělá organizace celého kurzu
- Děkuji paní Brusové za podrobné vysvětlování

Pro svoji další práci bych přivítal/a
(navrhněte prosím další témata, lektory, prohloubení tématu z této akce)
- Kontakt na pana Dvořáka, z důvodu odborných rad pro naši organizaci
- Možnost zakoupit ……………materiály pro využití v práci ředitele školy

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková
organizace, www.kvic.cz
Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330403

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK
Číslo akce
Název

1314071650
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č.
563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
14. 2. 2017, KVIC Opava, Hany Kvapilové 20
Mgr. et Bc. Ladislav Dvořák

Datum a místo
Lektor

Počet
evaluací

Obsah

Lektor

Organizace

Obsah

19

1,00

1,00

1,00

19

Lektor Organizace

19

19

Obsah akce
hodnocení jako ve škole známkou 1 – vynikající ………… 5 – velmi slabé - zakroužkujte

1

2

3

4

5

Oceňuji:
- Věcné
- Získání nových poznatků
- Cenné, praktické, velmi užitečné
- Bohatost tématu, příjemná atmosféra
- Velice přínosné
- Příklady z praxe
- Praktické ukázky, odkazy na zákony, vysvětlení pojmů
- Úzké propojení teorie s praxí
Navrhuji změnit:
- Chtělo by to více času

Lektor
hodnocení jako ve škole známkou 1 – vynikající ………… 5 – velmi slabé - zakroužkujte

1
-

2

3

4

5

Lidský přístup, humor
Znalosti, výklad, vědomosti
Ochota odpovídat na jakékoliv otázky
Předávání mnoha praktických zkušeností z provozu, podněty pro plně funkční systém školy,
upozornění na možná rizika
Osobitý – příjemný – otevřený lektor
Prezentaci a příklady z praxe
Množství konkrétních případů z praxe
Projev lektora
Opět skvělá část studia
Vynikající, výborné příklady z praxe, ochotně odpovídá na dotazy
Mnoho praktických rad a zkušeností
Stejně jako v lednu – perfektně připraven, mluví z něj zkušenosti, je pohotový, se spoustou
konkrétních situací
Sympaťák s příjemným vystupováním
Spousta rad a námětů
Opět skvěle připraveno s příklady s praxe
Vynikající
Propojení erudice lektora s praxí
Přehled, vys. úroveň, prezentace, aktivní přístup
Pohotovost, odbornost, použití příkladů z praxe
KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková
organizace, www.kvic.cz
Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330403

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK
Navrhuji změnit:

Organizace akce
hodnocení jako ve škole známkou 1 – vynikající ………… 5 – velmi slabé - zakroužkujte

1

2

3

4

5

Vzkazy organizátorům:
- Děkuji
- Děkuji za další plnohodnotně strávený den
- Bylo vzácné ticho v celém areálu školy (že by svátek Sv. Valentýna)

Pro svoji další práci bych přivítal/a
(navrhněte prosím další témata, lektory, prohloubení tématu z této akce)
-

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková
organizace, www.kvic.cz
Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330403

