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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
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DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI SPOLUPRÁCE S SPC PRO VADY ŘEČI (pro pedagogy)
Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro nás
velmi cenné, neboť nám pomáhají zjistit, jak vnímáte naši spolupráci s vámi, v čem se může zlepšit,
co byste uvítali, případně co se Vám nelíbí.
Dotazník je anonymní. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné.
Vaše odpovědi by měly co nejvěrněji popsat Vaši zkušenost. Prosíme Vás proto o Vaši upřímnost.
Nebojte se kritiky u těch oblastí, se kterými jste nebyli spokojeni, a naopak kladného hodnocení u
péče, s kterou jste spokojeni byli.
Pokud z nějakého důvodu nechcete vyplňovat rubriky, můžete o své spokojenosti a nespokojenosti
napsat pár vět vlastními slovy.
Vyplněný dotazník můžete zaslat anonymně poštou na adresu Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary
nebo jej můžete vhodit do schránky u hlavního vchodu do budovy či jej předat v zalepené obálce jakémukoli zaměstnanci SPC.
Dotazník najdete také na webových stránkách http://www.vady-reci.cz/
Prosíme, u každé otázky zakroužkujte jednu odpověď:
1. Jak dlouho trvá Vaše spolupráce s SPC pro vady řeči?
a) 1 rok
b) 3 roky
c) více jak 3 roky
2. K jakými pracovníky spolupracujete?
a) Mgr. Dagmar Zdanovcová
b) Mgr. Jiřina Benešová
c) Mgr. Hana Václová
d) Mgr. Zuzana Vostřelová
e) Mgr. Marcela Čapková
f) Mgr. Renata Svozilková
3. Jaký druh služby v našem SPC využíváte?
a) Individuální logopedická terapie
b) Individuální konzultace
c) Metodická konzultace s pedagogy
d) Speciálně pedagogická diagnostika
e) Vypracování Doporučení ke vzdělávání pro dítě/žáka se SVP
f) ……………………………………………………………………………………..
4. Jakou formou s SPC spolupracujete?
a) přímo v SPC pro vady řeči
b) ve Vaší škole
c) telefon
d) email
e) datová schránka

5. Jsou informace podávané pracovníkem SPC srozumitelné a dostatečné?
a) ano všechny potřebné informace srozumitelnou formou
b) ano, důležité informace byly předány, ale měly by být srozumitelnější
c) potřebné informace jsem vůbec neobdržel/a
6. Pokuste se ohodnotit přístup pracovníka SPC na stupnici 1 – 5 (známkou jako ve škole):…..
7. Očekávání spolupráce s SPC:
a) se shoduje s mými představami před začátkem spolupráce
b) je lepší, než byla má očekávání
c) je horší, než byla má očekávání
8. Jak hodnotíte kvalitu přístup, který je Vám poskytován?
a) výborný
b) dobrý
c) s připomínkami
9. Využíváte vypsané konzultační hodiny a jsou pro Vás dostačující?
a) ano
b) ne
10. Sledujete na nástěnkách a na webových stránkách SPC pro vady řeči informace?
a) ano
b) ne
11. Máte pocit, že Vám SPC pro vady řeči poskytuje dostatečnou metodickou pomoc při práci
s dětmi a žáky s NKS (narušenou komunikační schopností)?
a) ano
b) ne
12. Máte pocit, že Doporučení ke vzdělávání jsou srozumitelná a pomáhají Vám při práci s dítětem nebo žákem s SVP?
a) ano
b) ne
13. Uvítali byste další odborné aktivity pořádané SPC pro vady řeči (např. odborné přednášky, informační letáky…)?
1. ano
2. ne
14. Co dále bychom mohli udělat pro zlepšení spolupráce?
………………………………………………………………………………………………...
14. Jak dlouho působíte jako pedagog?……………………………………………………..
Jestliže chcete zmínit ještě nějaké další postřehy a zkušenosti, napište je prosím zde
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Datum vyplnění dotazníku:: …………………………………….
Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku!

