Příloha č. 1: Dotazník
Dobrý den paní XY,
dovoluji si Vás oslovit jako zástupkyni volnočasového zařízení pro děti v obvodu Praha 9.
V současné době provádím výzkum ohledně trávení volného času dětí mladšího školního věku,
který je součástí mé bakalářské práce. Kontaktuji všechna nestátní volnočasová zařízení
v obvodu Prahy 9. Prosím Vás tímto o spolupráci a přikládám odkaz na dotazník se stručnými
dotazy.
Všechna vyplněná data jsou anonymní, slouží pouze k vědeckým účelům. Jako poděkování za
vyplnění Vám nabízím následné zaslání výsledku výzkumu, pokud budete mít zájem.
Odkaz: https://www.survio.com/survey/d/G4H9Y9F9B7C6G3F5O Velice Vám děkuji za
vstřícnost.
Lenka Procházková
studentka Pedagogické fakulty UK

Volnočasová centra rodinného typu v Praze 9
Název volnočasového zařízení:
..................................................................................................................................................
1) Jsme zařízení:
a) Mateřské centrum
b) Rodinné centrum
c) Klub
d) Sdružení
e) Komunitní centrum
f) Jiné
..........................................................................................................................

2) Nabízíme kroužky a workshopy pro:
a) Děti předškolního věku
b) Děti mladšího školního věku
c) Děti staršího školního věku
d) Rodiče

3) Pro děti mladšího školního věku nabízíme kroužky:
a) Výtvarné (rukodělné, keramika, tvoření)
b) Hudební (nástroj, zpěv)
c) Přírodovědné
d) Pohybové (taneční, cvičení, tenis atd.)
e) Dramatické
f) Společenské (deskové hry, Junák – Skaut, cizí jazyky)
g) Jiné
..........................................................................................................................

4) Pro děti mladšího školního věku a rodiny pořádáme jednorázové akce:
a) Tematická setkání (vánoční, Halloween, karneval, jarní atd.)
b) Výlet
c) Sportovní závody
d) Přespávání
e) Přednášky, akce pro rodiče
f) Tábory – letní, příměstské

5) Uveďte prosím:
a) V procentech počet dětí ml. školního věku navštěvujících kroužky
..........................................................................................................................
b) V procentech počet kroužků pro děti ml. školního věku
..........................................................................................................................
6) Uveďte kolik dětí, které k vám docházely v předškolním věku, pokračuje také po
odchodu na ZŠ (školní roky 2017 a 2018):

a) Méně než 10%
b) 10 % - 30%
c) 30 % - 50%
d) 50 % - 70%
e) Více než 70 %

7) V našem centru pracují s dětmi:
a) Stálí zaměstnanci nekvalifikovaní
b) Stálí zaměstnanci kvalifikovaní v následujících profesích:
..........................................................................................................................
a) Dobrovolníci v následujících vztazích k dětem
..........................................................................................................................
b) Nepravidelně zvaní odborníci následujících oborů
..........................................................................................................................

8) Nejbližším partnerem (a obecně i v jakém smyslu) je pro nás následující instituce či
subjekt (i anonymně)
......................................................................................................................................

