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Dotazník k posouzení potřeb v oblasti odborného vzdělávání
1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Označte pouze jednu možnost (příp. nehodící se škrtněte/vymažte).

Pracovní pozice ve
společnosti:

Společník

Vedoucí pracovník

Zaměstnanec

Generální ředitel

Dodavatel
Hlavní
podnikatelská
činnost společnosti:
Počet zaměstnanců
ve společnosti:
Certifikace
společnosti:

Zemědělství

Průmysl

Služby

Jiné:

<10

10-49

50-99

Obchod

100-250

Specifikujte, jaké certifikace společnost má:

2. POTŘEBY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Uveďte, zda souhlasíte s následujícími výroky:
Souhlasím,

spíše souhlasím,

spíše nesouhlasím,

nesouhlasím.

Označte příslušnou ikonu (příp. nehodící se škrtněte/vymažte).

> 250

1. Naše společnost je zavázána k podpoře vzdělávacích aktivit v oblasti
bezpečnosti potravin.

2. Odborné vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin je v naší společnosti
dostatečné.

3. Víte, že standardy kvality vyžadují pravidelné vzdělávací aktivity? Označte
pouze jednu možnost.
Ano

Ne

4. Kolik akcí odborného vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin a hygieny
absolvují zaměstnanci vaší společnosti během roku? Označte pouze jednu
možnost.

Žádné (v případě označení této možnosti přejděte k bodu 5.)
<2
2-5
6-10
> 10

4.1. - Specifikujte, jaký typ odborného vzdělávání je nečastější. Označte
pouze jednu možnost.

Externí - certifikovanou společností; specifikujte: _________________________
Externí - necertifikovanou společností; specifikujte: _________________________
Interní

4.2. - Uveďte, co bylo nejčastěji předmětem odborného vzdělávání a jaký
byl jeho průběh:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.3.- Uveďte, zda byla po ukončení odborného vzdělávání posouzena jeho
účinnost. Označte pouze jednu možnost.

Ano (účastníkem školení)
Ano (školitelem nebo externím pracovníkem)
Ne

5. Jaký typ výuky/metoda odborného vzdělávání v oblasti bezpečnosti
potravin a hygieny je nejvíce vhodný? Označte jednu či více možností.

face-to-face
E-learning (internet/PC)
tištěné materiály
semináře/workshopy
Jiné:_____________________________________

6. Kterých oblastí by se mělo odborné vzdělávání ve vaší společnosti týkat?
Označte jednu či více možností.
Bezpečnost potravin

Kontrola kvality

Hubení škůdců

Čištění & Dezinfekce

Kontrola & posouzení rizik

Hygiena

Znalost právních předpisů (materiály přicházející do styku s
potravinami, kontrola kvality v laboratoři, nastavení hygienických
parametrů, interní audit, apod.)

Plánování, monitoring a kontrola produkce
Výuka & využití nástrojů řízení kvality s cílem řešit problémy
Organizace dle standardů kvality (ISO, IFS, BRC)
Podpora hygieny a bezpečnosti potravin (HACCP)
Jiné:_____________________________________

Uveďte, zda souhlasíte s následujícími výroky:
Souhlasím,

spíše souhlasím,

spíše nesouhlasím,

nesouhlasím.

Označte příslušnou ikonu (příp. nehodící se škrtněte/vymažte).

7. Příležitosti odborného vzdělávání jsou v naší společnosti dostatečné.

8. Externí odborné vzdělávání je efektivnější než interní.

9. Odborné vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin je v naší společnosti
potřebné.

10. Uveďte 3 cílové skupiny, u kterých je odborné vzdělávání v oblasti
bezpečnosti potravin nejvíce potřebné.
1:
2:
3:

11. Uveďte, jak rozsáhlé by mělo být odborné vzdělávání?
Počet hodin
GHP (Good Hygiene
Practices)
QMS (Quality
Management System) &
legislativa
IFS (International Food
Standard)
BRC (British Retail
Consorcium Scheme)
Jiné: ___________

Počet lekcí

Cílová skupina

12. Brání některé z následujících faktorů pracovníkům vaší společnosti v
účasti nebo dosažení profesního rozvoje v oblasti odborného vzdělávání?
Označte jednu či více možností.

Cena
Kapacita pracovníků
Místo konání
Nedostatečná podpora ze strany vedení
Délka odborného vzdělávání
Osobní důvody
Vzdělávání není dostupné nebo
neodpovídá potřebám
Jiné (specifikujte):
. COMPANY INFMO
3. DETAILNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI - KONTAKTY (dobrovolné)

V případě zájmu o podrobnější informace týkající se projektu uveďte Vaše
kontaktní údaje.

Název společnosti:
Ulice a č. p.:
Město:

PSČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:
Web:

