Vyhodnocený dotazník zpětné vazby
Rozdané dotazníky:
14
Odevzdané vyplněné dotazníky:
10
Odevzdané nevyplněné dotazníky: 1

1. Naplnilo podle Vás setkání deklarovaný cíl?
Vzájemně se seznámit s kompetencemi, postupy a dilematy obou stran při práci s ohroženými
dětmi a jejich rodinami a zahájit tak pravidelnou spolupráci pro účinnější řešení ochrany práv dětí.
1. ano
5x
2. ne

0x

3. zčásti

5x

2. Pokud nenaplnilo nebo naplnilo jen zčásti, co byste potřebovali, aby bylo jinak?
Jeden z účastníků upozornil, že se jednalo o příliš dlouhou a podrobnou prezentaci (problematiku
by bylo lépe rozdělit – ne vše naráz). Jiným chyběl větší prostor pro diskuzi, resp. více příkladů
z praxe.

3. Vyhovovalo Vám místo setkání, čas, časový prostor, organizační zajištění setkání?
1. ano
7x
2. ne

0x

3. zčásti

3x

4. Pokud ne nebo vyhovovalo jen zčásti, co byste potřebovali, aby bylo jinak?
Dva z účastníků se vyslovili pro větší časovou dotaci na setkání, resp. pro více času na diskuzi.

5. Na stupnici od jedné do pěti ohodnoťte následující aspekty setkání. (1- nejvíce, 5- nejméně)
Prezentace (dle míry přínosu pro Vaši praxi)
Průměr: 1,3
Diskuse (dle míry přínosu pro Vaši praxi)
Průměr: 1,9
Vedení průběhu setkání (dle profesionality)
Průměr: 1,2
Celkově hodnotím setkání známkou:
Průměr: 1,5

6. Stojíte o to, účastnit se navazujících setkání, na kterých by se již společně hledalo řešení
konkrétních postupů a dilemat?
10x
1. ano
2. ne

0x

7. Pokud ano, jaká témata byste na těchto setkáních chtěli řešit?
Účastníci zmiňují zejména potřebu řešit vzorové postupy v jednotlivých případech ve vztahu ke:
1) způsobu ošetření situace ve školním řádu, (co má být ve školním řádu?)
2) kompatibilitě s postoji a stanovisky ČŠI,
3) spolupráci s dalšími institucemi (SVP, OSPOD, Policie ČR, …) (co nám mohou nabídnout,
s čím se na ně obracet?).
A to na základě příkladů z praxe (např. prostřednictvím kasuistik). Někdo zdůrazňuje pro další
setkání potřebu většího prostoru pro diskusi. Co se týče konkrétních témat, jeden z účastníků
uvádí problematiku hygieny, vší či specialistů na malých školách, jiný zmiňuje téma ochrany
personálu škol před útoky rodičů v případě splnění ohlašovací povinnosti, další odkazuje
k situačnímu výběru témat dle aktuálnosti.
(další témata, která byla v průběhu setkání zaznamenána na flipchart, jsou uvedena v zápise ze
setkání).
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