VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH DOTAZNÍKŮ
Název akce: S R B Y 2 0 1 6

Organizátor: Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace
Hodnotitel:

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace

Lektor:

MUDr. Radana Syrovátková, Mgr. Lucie Dupačová, Mgr. Eva Abrhámová

Garant:

Lada Janoušková

Termín semináře:

23. – 25. září 2016

Místo konání:

Hotel ASTRA, Srby okr. Kladno

Absolvovaný vzdělávací seminář pro pěstouny byl hodnocen na jeho konci pomocí
evaluačních dotazníků.
Evaluační dotazníky obsahovaly dotazy s možností vyznačení číselných odpovědí spolu
s písemným hodnocením u 1. až 7. otázky - stupnicí 1 – 5, známkování jako ve škole tzn. 1 nemám co vytknout, 2 - spokojen, 3 – průměr, 4 – mám drobné výhrady, 5 – nespokojen,
s možností doplnění slovního komentáře, u 8. otázky vyznačení stupnice 1 – 5 a slovního
spojení, tzn. 1 – ano, 2 – možná ano, 3 – částečně, 4 – spíše ne, 5 – ne, u 9. otázky respondenti
vyjadřovali názor pod body a), b), c).
Výsledek těchto dotazníků byl analyzován, hlavní zjištění jsou prezentována v tomto
vyhodnocení. Z celkového počtu přítomných dospělých 18 osob bylo odevzdáno 18
dotazníků, tj. 100 %. Jeden z odevzdaných dotazníků nebyl podstoupen k dalšímu zpracování
neboť dotazovaný nepochopil zadání – zakroužkoval čísla otázek. Vyhodnocováno bylo tedy
17 dotazníků z 18. Dále se akce spolu s pěstouny zúčastnilo 24 dětí ve věku 2 roky až 14 let.

Hodnocení semináře – účastníci hodnotili tyto otázky:
1. organizaci vzdělávacího semináře

- průměrnou známkou 1,18

2. splnění očekávání programu vzdělávání průměrnou známkou 1,12
3. práci lektorů:

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace
Brjanská 3079, 272 04 Kladno
tel.: 312 267 401
KB, a.s., č.ú. 13431141/0100
IČ 00875350

info@dckl.cz
www.dckl.cz

MUDr. Radany Syrovátkové průměrnou známkou 2,18
Mgr. Lucie Dupačové průměrnou známkou 1,00
Mgr. Evy Abrhámové průměrnou známkou 1,12
S těmito připomínkami:
„Pochvala za páteční volnočasový program.“
„Více se mi líbil loňský rok v oblasti sobotního dopoledne – pohybová aktivita.“
„MUDr. Syrovátková – nejprve nějakou přípravu, prosím o pokračování v menší skupině.“
4. program dětí v průběhu vzdělávání pěstounů průměrnou známkou 1,06
5. zajištění péče o děti v průběhu vzdělávání pěstounů průměrnou známkou 1,12
S těmito připomínkami: „Hodnocení dětí 0 – 5 dle hlídaček je pro mne rozporuplné.“
6. úroveň ubytování průměrnou známkou 2,06
7. úroveň stravování průměrnou známkou 1,24
S těmito připomínkami: „Děti lezou v pokoji na invalidní záchod, jsou malé.“
8. využití získaných poznatků - ze 17 dotazovaných odpovědělo 14 respondentů
ano – 6 respondentů, možná ano – 6 resp., částečně – 1 resp., spíše ne – 1 resp.
9. vyhovující strukturu víkendového pobytu:
- pro variantu a) pátek příjezd – neděle odjezd se vyjádřilo 14 respondentů
- pro variantu b) pátek příjezd – sobota odjezd se nevyjádřil nikdo
- pro variantu c) sobota příjezd – neděle odjezd se vyjádřili 3 respondenti
10.

návrhy na zlepšení

„Pozitivně hodnotím náplň a strukturu pobytu. Prospívá celému kolektivu.“
Hodnocení celkové užitečnosti a přínosu:
Průměrná známka hodnocení práce lektorů je 1,43. Výsledek je sestaven z hodnocení otázky
č. 3, která byla rozdělena na body a), b), c) – dle lektorů.
Průměrná známka z úrovně poskytnutých služeb Dětským centrem Kladno, p.o. je 1,12.
Výsledek je sestaven z hodnocení čtyř otázek (1., 2., 4., 5.).
Průměrná známka z úrovně poskytnutých služeb za ubytování a stravování je 1,65. Výsledek
je sestaven z hodnocení dvou otázek (6., 7.).
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Z celkových výsledků lze hodnotit vzdělávací seminář souhrnnou známkou 1,34 jako velmi
užitečný a přínosný pro zúčastněné osoby pečující (pěstouny) a jejich děti po odborné stránce,
ale i po stránce poskytnutých služeb Dětským centrem Kladno, p.o. a úrovní služeb
poskytnutých v rámci ubytování a stravování.

(Poznámka Dětského centra Kladno, p.o. – ubytování hotelového typu a stravování formou
plné penze, které zahrnovalo i stravu vegetariánskou, makrobiotickou a dietní, svačin a
pitného režimu pro děti bylo hrazeno ze státního příspěvku. V případě zájmu o rozšířenější
stravování by bylo nutné stravu či nápoje uhradit na vlastní náklady.)

Zpracovala: Lada Janoušková - koordinační, projektový a programový pracovník
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