
 
Evaluační dotazník 

 Vyhodnocení MAP-západ 

Plán vzdělávacích aktivit 

 

Název akce: Polytechnické činnosti v MŠ 

Datum a místo konání: 14. listopadu 2016, ZŠ a MŠ Bolatice 

Garant / organizátor: Hana Paverová 

Poznámky: 

a) Počet respondentek: 21 

b) Je nutné zmínit, že některé respondentky hodnotily akci po první polovině programu, tj. kdy 

nebyly představeny všechny přichystané činnosti a pokusy stran p. lektorek. 

c) U otázek 1-8 bylo k dispozici celkem 5 možností, v následující tabulce se objevují pouze ty 

položky, jež byly označeny stran respondentek, třetí sloupec (x) naznačuje, že další možnosti 

nebyly zvoleny. 

 

 1) Prezentované informace byly přehledné a smysluplné: 

 

Rozhodně ano: 90,48% Spíše ano: 9,52% x 

 

2) Během vzdělávací akce bylo uvedeno dostatečné množství užitečných příkladů z 

praxe: 

Rozhodně ano: 90,48% Spíše ano: 9,52% x 

3) Poznatky a informace získané vzdělávací akci jsou pro mne využitelné v praxi: 

Rozhodně ano: 61,90% Spíše ano: 38,10% x 

 

 4) Lektorky zapojovaly účastníky do diskuze či řešení problémů: 

 
Rozhodně ano: 100% x x 



 

Zpracovala: Hana Paverová 

 

5) Prezentační dovednosti lektorek (pozn. hodnotící stupnice jako ve škole): 

1: 95,24% 2: 4,76% X 

 

6) Rozsah odborných znalostí lektorek v daném tématu: 

 
1: 95,24% 2: 4,76% x 

 

7) Organizace vzdělávací aktivity: 

 
1: 85,71% 2: 14,29% x 

 

8) Ohodnoťte, prosím celkovou kvalitu akce: 

1: 90,48% 
2: 9,52% x 

Pozn. k 1 odpovědi: namísto 1, 1* 

 

9)Uveďte, prosím, dílčí téma(ta) workshopu, která pro Vás byla nejpřínosnější: 

 
Sdělení vzájemných zkušeností z denních praxí učitelek v MŠ (jak co dělají, jaké činnosti 

provádí, reakce dětí atd…) 

Náměty jsou běžně dostupné na internetu. 

Veškeré praktické části / ukázky. 

Seznámení se s novými pokusy. 

Pokusy. 

Inspirace. 

Dílny – prožitkové učení. 

Líbily se mi pokusy. 

Vše jsem si vyzkoušela (praktická část). 

Všechny. 

 

10) Připomínky, otázky, návrhy na zlepšení: 

Děkuji . 

Spokojenost. 

Zajímavá akce, ale žádné nové nápady…vše je na internetu či v literatuře…hodně věcí jsme již 

dělaly v MŠ…akce vhodná (a myslím hodně přínosná) pro studentky SPgŠ. 

Žádné – úžasné! 


