název firmy:
vyplnil/a:
Rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku.
Na základě tohoto zjišťování bude vytvořen geografický snímek Příbramska z hlediska pracovních
příležitostí. Cílem průzkumu je získání zpětné vazby ze strany zaměstnavatelů. Chceme zjistit, jaké jsou
požadavky zaměstnavatelů na odbornost, vědomostní a dovednostní úroveň absolventů středních škol a
na jaké znalosti a dovednosti jsou nyní kladeny nejvyšší požadavky ze strany zaměstnavatelů. Úkolem
projektu je přizpůsobení struktury a náplně učiva požadavkům z pohledu Vás, tedy potencionálních
zaměstnavatelů našich absolventů tak, aby jejich uplatnění v praxi bylo co nejefektivnější.
Předem děkujeme za Váš čas a ochotu s námi spolupracovat.

DOTAZNÍK

Realizační tým OA a VOŠ Příbram

X vzor

Vyplňujte pomocí klávesy X

1 .ČÁST
1. O absolventy jakých oborů má Vaše firma největší zájem?
Ekonomické

Elektrotechnické

Dřevozpracující

Gastronomické

Hornické a hutnické

Stavební

Strojařské

Zdravotnické a sociální

Zemědělské a lesnické

Jiné – doplňte jaké

2. Uveďte obory, jejichž absolventi Vám na trhu práce nejvíce chybí
Ekonomické

Elektrotechnické

Hornické a hutnické

Stavební

Strojařské

Zdravotnické

Zemědělské a lesnické

Zpracování dřeva

3. S jakým stupněm vzdělání převážně zaměstnáváte pracovníky?
Základní

Střední

Vyšší odborné

Bakalářské

4. Preferujete přímé absolventy škol nebo zaměstnance s praxí?
Absolventy škol

Zaměstnance s praxí

5. Jakým způsobem nejčastěji získáváte zaměstnance pro Vaši firmu:
Přes pracovní úřad a jiné pers. agentury

Inzerce ve sdělovacích prostředcích

Náborem přímo ve školách

Vlastní výchovou

Doporučení třetích osob

Internet

6. Co Vám u absolventů škol nejvíce chybí?
Teoretické znalosti

Odborné dovednosti

Praktické zkušenosti

7. Které dovednosti u absolventů škol nejčastěji postrádáte?
Jazykové

Odborné

Komunikační

Organizační

Samostatnost

Schopnost týmové práce

Rychlá adaptace v prac. procesu

Jiné
8. Které dovednosti u absolventů nejvíce oceníte?
Jazykové

Odborné

Komunikační

Samostatnost

Schopnost týmové práce

Rychlá adaptace v prac. procesu

Jiné – doplňte jaké
9. Jaké máte požadavky na znalosti cizího jazyka?
Stačí porozumění psanému textu
Stačí porozumění psanému textu a základní konverzace
Běžné konverzační schopnosti
Znalost odborného jazyka v daném oboru
Dokonalá znalost jazyka ve všech oblastech

Organizační

Magisterské

10. Jaké máte požadavky na počítačovou gramotnost?
Základní uživatelská obsluha počítače
Ovládání specializovaných odborných programů
Znalost programování
Orientace v hardware
Obsluha počítačových sítí

2. ČÁST
11. Jste ochotni přijímat praktikanty v rámci školní praxe?
Ano

Zřídka

Ne

12. Pokud ano, ze kterých oblastí?
Ekonomické

Elektrotechnické

Dřevozpracující

Gastronomické

Hornické a hutnické

Stavební

Strojařské

Zdravotnické a sociální

Zemědělské a lesnické

Jiné – doplňte jaké

13. Jaký režim praxe Vám nejvíce vyhovuje?
Jeden den v týdnu (více týdnů za sebou)
Jeden týden vcelku
Dva týdny vcelku
Tři týdny vcelku
14. Jste ochotni přijmout zahraniční praktikanty?
Ano

Zřídka

Ne

15. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, ze kterých států?
Slovensko

Polsko

Maďarsko

Anglicky mluvící země

Německy mluvící země

Rusky mluvící země

Francouzsky mluvící země

Jiné

3. ČÁST
16. Zaměstnáváte absolventy škol s ekonomickým zaměřením?
Ano

Zřídka

Ne

17. Mají absolventi těchto škol dostatečné znalosti ve své odbornosti?
Ano

Zřídka

Ne

18. Liší se úroveň absolventů obchodních akademií a jiných škol s ekonomickým zaměřením?
Ano

Zřídka

Ne

19. Jsou absolventi obchodních akademií dostatečně jazykově vybaveni?
Ano

Zřídka

Ne

20. Mají absolventi obchodních akademií dostatečné odborné znalosti a umí je aplikovat?
Ano

Zřídka

Ne

21. Jsou absolventi středních škol ochotni dále se vzdělávat?
Ano

Děkujeme za spolupráci.

Zřídka

Ne

