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Konference ,,Učímse navzájem 2014"
Yzkazy účastníků
konference zachycené na evaluačních
dotaznících
Konference byla velice nadstandardně organizovaná, velice příjemné prostředí školy.
Konference byla výborně připravena. Děkuji.
Naprosto skvě1é! Vše! organizace, přednášející'prostředí. Velké poděkování organizátorům'

Akce byla velmi dobře zorganizovaná připravená. všichni aktéři zaslotlži pochvalu!
Velmi příjemný organizačníkolektiv, dobrá inÍbrmovanost.

Moc

se mi konference

líbila _ Zaiištění materiálů, občerstvení. Byla zde moc příjemná

atmosfera' výborný výklad p. lektorky. Děkuji!

Výbomá akce, děkuji za pozvání, velmi příjemné prostředí

ško]y. L. Drábková, ZŠPrštice

Děkuji za příjemné dopoledne i odpoledne.
Super!

Děkuji.
Moc dík1. moc 5e mi to Iibilo'
Děkuji za velmi inspirativní den

o

Perfektní den' plno inspirací. Děkuji

o

Vzkazuji paní Kolbábkové' Že byla úžasná!!!
Lektorce paní Mgr. Heleně Kolbábkové chci poděkovat za příjemně kvalitně strávený čas.
Chci ji také poděkovat za všechno' co pro nás dělá v oblasti logopedie.
Přednáškou ,,Logopedická prevence" jsem nadšená a smekám před paní Mgr. Kolbábkovou.

Nápady na pomůcky pro práci s dětmi jsou úŽasný. občerstvení a obsluha také na jedničku.
Poprvé za seminář ",Zdravá MŠ- Kurikulum podporující zdraví" byla přednáška velmi
za1imavá. Paní Kolbábkové 1*

Přednášejícími mluvila z duše. uklidnila mě,

Že

je to tak, jak si myslím.

Vše bylo perfektní, obídek vynikající o Děkuji za pěkný den!
oběd _ hodně sladkého a uzenina. občerstverrí taktéž.Chybí zdravá strava.

Velmi uŽitečné'jen bych přivítala více worshopů a témat pro školníprari.

Děkuji za uspořádríní tak ve1ké akce. Byla inspirativní pro dalšípráci. Moc pěkné prostředí
školy.
Přednášející _ kvalitní Ý"ýklad O organizačně _ zajištěno na qibornou

o

Kvalitní organizace, vše peďektní.
organizačně i odbomě výbomá konference.
Výbomé!
Přínosné.

Děkujeme účastníkům
za velmi příznivou zpětnou vazbu' Těší nás, že jsme se stali míslem,

kde probíhalo setkání tohoto druhu a doufríme, že i dalšíspolečná setkávání budou tak
příjemná' jako byla na konferenci ,,Učímes navzá1em 2014"
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