Příloha A - Vzor dotazníku
Dobrý den,
dovolte mi, abych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí empirické
části mé bakalářské práce na téma „Využití volného času dětí na 1. stupni základních škol
jako prevence sociálně patologických jevů“. Dotazník je anonymní a získaná data budou
sloužit pouze pro vyhodnocení výzkumu mé bakalářské práce. U každé otázky, prosím,
vyberte jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. Zvolené odpovědi označte
kroužkem. Pokud jste tázáni, své odpovědi prosím blíže rozveďte.
Děkuji Vám za ochotu, čas a spolupráci.
Karolína Šafaříková
Studentka oboru: Sociální a charitativní práce, Husitská teologická fakulta, Univerzita
Karlova, Praha
E-mail: saf.karolina@gmail.com
1) Tvé pohlaví?
a) Dívka
b) Chlapec
2) Kolik ti je let?
a) 6 let
b) 7 let
c) 8 let
d) 9 let
e) 10 let
f) 11 let a více
3) Do jaké třídy chodíš?
a) 1. třída ZŠ
b) 2. třída ZŠ
c) 3. třída ZŠ
d) 4. třída ZŠ
e) 5. třída ZŠ
4) Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas?
a) Sledováním TV
b) Hraní her na PC, internet
c) S rodiči
d) Doma na zahradě, venku s kamarády
e) Navštěvuji zájmový kroužek, sport
f) Četba
g) Spánek
h) Jiné: ………………………………………………………………
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5) Kolik
kroužků
…………………………………………………………….
6) Kolik dní v týdnu věnuješ kroužkům nebo sportu?
a) Nemám kroužek, nesportuji
b) 1 den
c) 2 dny
d) 3 dny
e) 4 dny
f) 5 dní
g) více jak 5 dní
7) Co bylo důvodem zvolit si zrovna tento nebo tyto kroužky?
a) Byl to můj nápad
b) Byl to rodičů přání
c) Chodí tam moji kamarádi
d) Na kroužek nechodím
e) Jiné: ………………………………….
8) Kolik nejvíce času strávíš denně u PC / TV?
a) Nesleduji TV ani PC
b) Max. půl hodiny denně
c) Až 1 hod denně
d) Až 2 hodiny denně
e) Až 3 hodiny denně
f) Více jak 3 hodiny denně
9) Myslíš si, že způsob trávení volného času tě ovlivňuje?
a) Určitě ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Určitě ne
10) Jak bys charakterizoval/a svůj volný čas?
a) Odpočinek
b) Zábava
c) Povinnost
d) Osamělost
e) Nuda
11) Už ses někdy setkal/a se šikanou?
a) Ne
b) Ano, z vlastní zkušenosti
II

navštěvuješ?

c) Ano, byl/a jsem svědkem šikany
d) Ano, z vyprávění kamaráda/ky
e) Ano, slyšel/a jsem o ní při besedě ve škole, od rodičů, v TV, atd.
12) Zakroužkuj, co patří podle tvého názoru do projevů šikany: (lze označit více
možností)
a) Někdo po tobě chce peníze proti tvé vůli
b) Někdo tě slovně napadá
c) Někdo ti ubližuje (bije tě, shazuje ti věci z lavice, podráží ti nohy apod.)
d) Někdo chce, abys mu sloužil/a
e) Musíš mu dávat svoje věci (svačinu, pití apod.)
f) Někdo tě požádá, abys mu pomohl/a
g) Někdo tě zesměšňuje
h) Někdo o tobě zveřejní informace proti tvé vůli (např. na facebook)
13) Máš nějaké zkušenosti s vandalismem = bezdůvodné ničení cizích věcí?
a) Ano
b) Ne
14) Domníváš se, že způsob trávení volného času souvisí se vznikem závadového
chování?
(např. násilí, šikana, záškoláctví, útěky z domova, vandalismus, kriminalita, užívání
drog a alkoholu, apod.)
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
15) Kde ses poprvé setkal/a s pojmem droga?
a) Nikdy jsem o drogách s nikým nemluvil/a
b) Povídali jsme si o drogách doma
c) Povídali jsme si o drogách s kamarády
d) Měli jsme ve škole besedu o drogách
e) Vím o drogách jen z televize nebo filmu
16) Byl/a jsi někdy za své chování ve škole potrestán/a? (lze označit více možností)
a) Nebyl/a
b) Dostal/a jsem napomenutí třídního učitele
c) Dostal/a jsem důtku třídního učitele
d) Dostal/a jsem důtku ředitele školy
e) Dostal/a jsem 2 z chování
f) Dostal/a jsem 3 z chování
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17) Moje chování se mnou již řešili : (lze označit více možností)
a) Nikdo
b) Třídní učitel
c) Ředitel školy
d) Výchovný poradce
e) Školní psycholog
f) Pracovník pedagogicko-psychologické poradny
g) Pracovník střediska výchovné péče
h) Policie ČR
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Příloha B - Databáze údajů navrácených dotazníků
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Příloha C - Sumarizace jednotlivých odpovědí z dotazníků
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Příloha D - Zájmové kroužky v základní škole, 1. stupeň, š.r. 2017/2018

Název kroužku:
Pohybové hry I
Pohybové hry II
Pohybové hry III
Pohybové hry - předškoláci
Dramatický kr.
Německý jazyk - projekt
Informatika
Dyslektický kr.
Logopedie
Čtení mě baví
Taneční kroužek
Ruční práce
Dovedné ruce
Dance Fitness
Začínáme s Aj 2.tř.
Začínáme s Aj 2.tř.
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Příloha E - Přehled sportovního vyžití v městě

Sportoviště města
Bazénová část:

Plavecké kurzy
Aqua fitness
Relaxační část:
Fitness část:

Sportovní akademie:

Baletní příprava
Zimní stadion:

Kondiční plavání
Plavání pro seniory
Plavání pro veřejnost

Finská a parní sauna
H.I.I.T. posilovna
Kruhový trénink
TRX
Tabata
Pilates
Piloxing
Power jóga
Jóga
Spinning
Bodystyling
F.L.I.T.
Břišní a zadečkový speciál
Posilovna
Atletika
Gymnastika
Míčové hry
Bruslení
Plavání
Lezení
Veřejné bruslení
Bruslení školek a škol
Kurzy TJ
Letní víceúčelová plocha (př. pro in-line sporty)
Lezecká stěna

Letní koupaliště
Skate park
Sportovní hala
Základní umělecká škola
Hudební obor:

Hra na klavír
Hra na varhany
Hra na keyboard
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Výtvarný obor:

Taneční obor:

Literárně dramatický
obor

Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na trubku
Hra na housle
Hra na violoncello
Hra na violu
Hra na kytaru
Hra na akordeon
Sólový a sborový zpěv
Soubory (smyčcový, flétnový, lidové muziky, sbor
instrumentalistů)
Plošná tvorba (kresba, malba, grafika)
Prostorová tvorba (modelování - keramika, kašírování)
Výtvarná kultura (II. stupeň)
Taneční praxe
Současný tanec
Scénický tanec
Připravuje se

Junák - středisko Vydří stopa
Oddíly:

Duha
Vládci vzduchu
Roj světlušek Studánka
Smečka vlčat Stopaři
Gabrety (Hartmanice)
Medvědi (Kašperské Hory)
Poutníci (Hlavňovice)
SVČ (Dům dětí a mládeže)

Kroužky:

Basketbal
Dance mix
Dívčí klub
Dračí doupě Dobrodružství
Dračí doupě Experti
Dračí doupě Svět
Dramatický
Fidget Spinnery Klub
Flétna
Florbal
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Hip Hop
Horolezecký
Junior Ranger
Kadeřnice, vizážistka
Keramika
Kutílkové
Kytara
MAGIC the gathering
Modeláři
Paličkování
Pokémoni (Magic)
Relaxační cvičení
Robotický I.
Robotický II.
Rybáři
Softball
Spinning
Společenské hry
Šachy
Tanečky - Mrňouskové
Tenis
Tvoření se Štěpánkou
Vaření
Výtvarný
Hasičský záchranný sbor České republiky – Plzeňský kraj
Sbor dobrovolných hasičů
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