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Evaluace konference a předávání osvědčení žákyním a žákům
4. ročníků
Opava, Obecní dům, Sál purkmistrů, čtvrtek 19. 4. 2012
1. Byla informovanost o konání konference dostatečná:
výborná

chvalitebná

dobrá

dostatečná

nedostatečná

88%

12%

0%

0%

0%

2. Byly informace na konferenci podány srozumitelně:
výborně

chvalitebně

dobře

dostatečně

nedostatečně

82%

18%

0%

0%

0%

3. Ohodnoťte prosím organizační zajištění konference:
výborné

chvalitebné

dobré

dostatečné

nedostatečné

88%

12%

0%

0%

0%

4. Jak hodnotíte prostředí, v němž konference probíhala?
výborně

chvalitebně

dobře

dostatečně

nedostatečně

88%

12%

0%

0%

0%

rozhodně ano

spíše ano

z části

spíše ne

rozhodně ne

82%

12%

6%

0%

0%

5. Splnila konference Vaše očekávání:

7. Náměty a připomínky
+ kladné
+ moderní, skvělé prostředí
+ splnila mé očekávání na výbornou s hvězdičkou

– záporné
– neuvedeny

8. Závěr
Téměř 90 % účastníků konference hodnotí informovanost o konferenci jako výbornou. Ostatní
účastníci informovanost hodnotí chvalitebně
Více než 80 % účastníků hodnotí srozumitelnost podávaných informací během konference
výborně.
Bezmála 90 % účastníků hodnotí organizační zajištění výborně, stejný počet účastníků hodnotí
výborně také prostředí, kde se konference konala.
Konference splnila očekávání 82 % účastníků. 12 % účastníků se vyjádřilo spíše kladně, 6 %
neutrálně.

Zpracoval: Michal West, Mgr. Gabriel Juchelka, OA a SOŠL
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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