
Příloha 3 – Analýza dotazníků soutěže obec přátelská rodině, část 1. 

1. velikostní kategorie 

Obec Kraj ZŠ MŠ Poptávka po MŠ Příspěvek obce na MŠ Podpora seniorů Přítomnost spolků 

Hrušovany u Chomutova Ústecký ne ano plně vytížena ano ne ano 

Chvalovice Jihomoravský ne ne ne ne ano ano 

Josefov Jihomoravský ne ne ne ne ne ano 

Babice Olomoucký ano ano plně vytížena ano ano ano 

Suchovršice Královéhradecký ne ano plně vytížena ano ano ano 

Pustá Kamenice Pardubický ano ano plně vytížena ano ano ano 

Borová Lada Jihočeský ano ano plně vytížena ano ne ano 

 

2. velikostní kategorie 

Obec Kraj ZŠ MŠ Poptávka po MŠ Příspěvek obce na MŠ Podpora seniorů Přítomnost spolků 

Černá hora Jihomoravský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Malenovice Moravskoslezský ne ne ne ne ano ano 

Dubá Liberecký ano ano plně vytížena ano ano ano 

Lány Středočeský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Hrotovice Vysočina ano ano uspokojena ano ano ano 

Pavlovice u Přerova Olomoucký ano ano uspokojena ano ano ano 

Lysice Jihomoravský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Kamýk nad Vltavou  Středočeský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Zbraslav  Jihomoravský ano ano plně vytížena ano ano ano 

 

 

 



3. velikostní kategorie 

Obec Kraj ZŠ MŠ Poptávka po MŠ Příspěvek obce na MŠ Podpora seniorů Přítomnost spolků 

Březová Karlovarský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Český Dub Liberecký ano ano uspokojena ano ano ano 

Jablonné nad Orlicí Pardubický ano ano ne ne ano ano 

Nové Hrady Jihočeský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Police n. Metují Královéhradecký ano ano ne ano ano ano 

Svatobořice-Mistřín Jihomoravský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Velké Pavlovice Jihomoravský ano ano ne ne ano ano 

Vikýřovice Olomoucký ano ano plně vytížena ano ano ano 

 

4. velikostní kategorie 

Obec Kraj ZŠ MŠ Poptávka po MŠ Příspěvek obce na MŠ Podpora seniorů Přítomnost spolků 

Dobříš Středočeský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Dubí Ústecký ano ano uspokojena ano ano ano 

Chlumec nad Cidlinou Královéhradecký ano ano plně vytížena ano ano ano 

Kojetín Olomoucký ano ano plně vytížena ano ano ano 

Kunovice Zlínský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Milovice Středočeský ano ano plně vytížena ano ano ano 

N. Město n. Metují Královéhradecký ano ano plně vytížena ano ano ano 

Tišnov Jihomoravský ano ano plně vytížena ano ano ano 

 

 

 

 



5. velikostní kategorie 

Obec Kraj ZŠ MŠ Poptávka po MŠ Příspěvek obce na MŠ Podpora seniorů Přítomnost spolků 

Hodonín Jihomoravský ano ano uspokojena ano ano ano 

Chrudim Pardubický ano ano plně vytížena ano ano ano 

Kyjov Jihomoravský ano ano uspokojena ano ano ano 

Litoměřice Ústecký ano ano plně vytížena ano ano ano 

Prachatice Jihočeský ano ano uspokojena ano ano ano 

Rychnov n. Kněžnou Královéhradecký ano ano uspokojena ano ano ano 

Svitavy Pardubický ano ano plně vytížena ano ano ano 

Třebíč Vysočina ano ano plně vytížena ano ano ano 

Valašské Meziříčí Zlínský ano ano uspokojena ano ano ano 

Vsetín Zlínský ano ano plně vytížena ano ano ano 

 

6. velikostní kategorie 

Obec Kraj ZŠ MŠ Poptávka po MŠ Příspěvek obce na MŠ Podpora seniorů Přítomnost spolků 

Český Budějovice Jihočeský ano ano plně vytížena ano ano ano 

Havířov Moravskoslezský ano ano uspokojena ano ano ano 

Hradec Králové Královéhradecký ano ano plně vytížena ano ano ano 

Most Ústecký ano ano plně vytížena ano ano ano 

 

 

 

 

 



Příloha 3 – Analýza dotazníků soutěže obec přátelská rodině, část 2. 

1. velikostní kategorie 

Obec Přítomnost prorodinných spolků Finanční podpora Materiální podpora Bytová podpora 

Hrušovany u Chomutova ne 5 000 Kč za narozené dítě, příspěvek na rekreaci X ne 

Chvalovice ano 6 000 Kč poukaz na pleny, přípěvek na bydlení X ano 

Josefov ne 10 000 Kč za narozené dítě, 1500 Kč ročně za dítě do 6 let X ne 

Babice ne Příspěvek na dítě v 1. třídě X ano 

Suchovršice ano X Vítání občánků ano 

Pustá Kamenice ne 1 000 Kč za narozené dítě X ne 

Borová Lada ne 1 000 Kč za narozené dítě, příspěvek na dítě v 1. třídě X ano 

 

2. velikostní kategorie 

Obec Přítomnost prorodinných spolků Finanční podpora Materiální podpora Bytová podpora 

Černá hora ano X Vítání občánků ano 

Malenovice ano Příspěvek za narozené dítě X ano 

Dubá ano X Vítání občánků ano 

Lány ano X Vítání občánků ano 

Hrotovice ano 3 000 Kč za narození dítěte X ano 

Pavlovice u Přerova ano X X ano 

Lysice ano 250 Kč za dítě v 1. třídě Vítání občánků ano 

Kamýk nad Vltavou  ne X Vítání občánků ano 

Zbraslav  ne X Vítání občánků ano 

 

 

 



3. velikostní kategorie 

Obec Přítomnost prorodinných spolků Finanční podpora Materiální podpora Bytová podpora 

Březová ano ano X ano 

Český Dub ano Peněžní podpora rodin v nouzi Vítání občánků ano 

Jablonné nad Orlicí ano ano X ano 

Nové Hrady ne Peněžní podpora rodin v nouzi X ano 

Police n. Metují ano X Vítání občánků ano 

Svatobořice-Mistřín ano X Vítání občánků ano 

Velké Pavlovice ano 2 000 Kč za narozené dítě Vítání občánků ano 

Vikýřovice ano 2 000 Kč za narozené dítě X ano 

 

4. velikostní kategorie 

Obec Přítomnost prorodinných spolků Finanční podpora Materiální podpora Bytová podpora 

Dobříš ano X Vítání občánků ano 

Dubí ne X Vítání občánků ne 

Chlumec nad Cidlinou ano 1 000 Kč za narozené dítě X ano 

Kojetín ano Peněžní podpora jen handicapovaným X ano 

Kunovice ano 3 000 Kč za narozené dítě X ano 

Milovice ano Peněžní podpora rodin v nouzi Vítání občánků ano 

N. Město n. Metují ano X X ne 

Tišnov ano X X ano 

 

 

 

 



5. velikostní kategorie 

Obec Přítomnost prorodinných spolků Finanční podpora Materiální podpora Bytová podpora 

Hodonín ano Podpora znevýhodněných rodin X ano 

Chrudim ano Finanční příspěvek za první a poslední narozené dítě v roce X ano 

Kyjov ano 10 000 Kč za první narozené dítě v roce Vítání občánků ano 

Litoměřice ano X Vítání občánků ano 

Prachatice ano X Vítání občánků ano 

Rychnov n. Kněžnou ano X Vítání občánků ano 

Svitavy ano X Vítání občánků ano 

Třebíč ano X Vítání občánků ano 

Valašské Meziříčí ano 5 000 Kč za první narozené dítě v roce X ne 

Vsetín ano X Vítání občánků ano 

 

6. velikostní kategorie 

Obec Přítomnost prorodinných spolků Finanční podpora Materiální podpora Bytová podpora 

Český Budějovice ano 5 000 Kč (poukaz) za první narozené dítě v roce Vítání občánků ano 

Havířov ano ano Vítání občánků ano 

Hradec Králové ano 5 000 Kč za první narozené dítě v roce Vítání občánků ano 

Most ano 20 000 Kč za první narozené dítě v roce Vítání občánků ano 

 

 

 

 

 



Příloha 3 – Analýza dotazníků soutěže obec přátelská rodině, část 3. 

1. velikostní kategorie 

Obec Bezbariérová 

infrastruktura 

Slevy pro 

rodiny 

Plán 

rozvoje 

Komise pro 

rodinu 

Mapování potřeb 

rodin 

Setkávání představitelů  

s rodiči 

Hrušovany u Chomutova ano ano ne ne ano ano 

Chvalovice ano ano ne ne ano ano 

Josefov ano ano ano ne ano ano 

Babice ano ano ano ne ano ano 

Suchovršice ano ano ano ano ano ano 

Pustá Kamenice ne ano ano ne ano ne 

Borová Lada ano ano ne ne ano ano 

 

2. velikostní kategorie 

Obec Bezbariérová 

infrastruktura 

Slevy pro 

rodiny 

Plán 

rozvoje 

Komise pro 

rodinu 

Mapování potřeb 

rodin 

Setkávání představitelů  

s rodiči 

Černá hora ano ano ne ne ano ano 

Malenovice ano ano ne ne ano ano 

Dubá ano ano ne ano ano ano 

Lány ano ano ne ne ano ano 

Hrotovice ano ano ne ne ano ano 

Pavlovice u Přerova ano ano ne ne ano ano 

Lysice ano ano ne ne ano ano 

Kamýk nad Vltavou  ano ano ne ne ano ano 

Zbraslav  ano ano ne ne ano ano 

 

 



3. velikostní kategorie 

Obec Bezbariérová 

infrastruktura 

Slevy pro 

rodiny 

Plán 

rozvoje 

Komise pro 

rodinu 

Mapování potřeb 

rodin 

Setkávání představitelů  

s rodiči 

Březová ano ne ne ne ano ano 

Český Dub ano ano ano ano ano ano 

Jablonné nad Orlicí ano ano ne ne ano ano 

Nové Hrady ano ano ano ne ano ano 

Police n. Metují ano ano ano ne ano ano 

Svatobořice-Mistřín ano ano ne ne ano ano 

Velké Pavlovice ano ano ne ne ano ano 

Vikýřovice ano ano ne ne ano ano 

 

4. velikostní kategorie 

Obec Bezbariérová 

infrastruktura 

Slevy pro 

rodiny 

Plán 

rozvoje 

Komise pro 

rodinu 

Mapování potřeb 

rodin 

Setkávání představitelů  

s rodiči 

Dobříš ano ano ano ano ano ano 

Dubí ano ano ano ne ano ano 

Chlumec nad Cidlinou ano ano ano ne ano ano 

Kojetín ano ano ano ano ano ano 

Kunovice ano ano ano ano ano ano 

Milovice ano ano ano ano ano ano 

N. Město n. Metují ano ano ano ano ano ano 

Tišnov ano ano ano ne ano ano 

 

 

 



5. velikostní kategorie 

Obec Bezbariérová 

infrastruktura 

Slevy pro 

rodiny 

Plán 

rozvoje 

Komise pro 

rodinu 

Mapování potřeb 

rodin 

Setkávání představitelů  

s rodiči 

Hodonín ano ano ne ne ano ano 

Chrudim ano ano ano ano ano ano 

Kyjov ano ano ano ne ano ano 

Litoměřice ano ano ano ano ano ano 

Prachatice ano ano ne ne ne ano 

Rychnov n. Kněžnou ano ano ano ano ano ano 

Svitavy ano ano ne ano ano ano 

Třebíč ano ano ne ano ano ano 

Valašské Meziříčí ano ano ano ano ano ano 

Vsetín ano ano ano ano ano ano 

 

6. velikostní kategorie 

Obec Bezbariérová 

infrastruktura 

Slevy pro 

rodiny 

Plán 

rozvoje 

Komise pro 

rodinu 

Mapování potřeb 

rodin 

Setkávání představitelů  

s rodiči 

Český Budějovice ano ano ne ne ano ano 

Havířov ano ano ano ano ano ano 

Hradec Králové ano ano ano ne ano ano 

Most ano ano ano ano ano ano 

 

 

 


