
 

Příloha č. 1: Charta výchovy pro volný čas - originál 

CHARTER FOR LEISURE 
 

 
 
Introduction 

 

Consistent with the Universal Declaration of Human Rights (Article 27), all cultures and 
societies recognise to some extent the right to rest and leisure. Here, because personal 
freedom and choice are central elements of leisure, individuals can freely choose their 
activities and experiences, many of them leading to substantial benefits for person and 
community. 

Articles 

1. All people have a basic human right to leisure activities that are in harmony with 
the norms and social values of their compatriots. All governments are obliged to 
recognise and protect this right of its citizens. 

2. Provisions for leisure for the quality of life are as important as those for health and 
education. Governments should ensure their citizens a variety of accessible leisure 
and recreational opportunities of the highest quality. 

3. The individual is his/her best leisure and recreational resource. Thus, governments 
should ensure the means for acquiring those skills and understandings necessary to 
optimize leisure experiences. 

4. Individuals can use leisure opportunities for self-fulfilment, developing personal 
relationships, improving social integration, developing communities and cultural 
identity as well as promoting international understanding and co-operation and 
enhancing quality of life. 

5. Governments should ensure the future availability of fulfilling leisure experiences 
by maintaining the quality of their country’s physical, social and cultural 
environment. 

6. Governments should ensure the training of professionals to help individuals acquire 
personal skills, discover and develop their talents and to broaden their range of 
leisure and recreational opportunities. 

7. Citizens must have access to all forms of leisure information about the nature of 
leisure and its opportunities, using it to enhance their knowledge and inform 
decisions on local and national policy. 

8. Educational institutions must make every effort to teach the nature and importance 
of leisure and how to integrate this knowledge into personal lifestyle. 

 

 
 
 

Approved by the World Leisure Board of Directors, July 2000. The original version was adopted by the International Recreation 
Association in 1970, and subsequently revised by its successor, the World Leisure and Recreation Association in 1979.



 

 

Příloha č. 2: Dotazník 2010 

Dotazník – Volný čas 
 
Věk: Třída: Pohlaví: 
 
1) Co si představíš, když se řekne volný čas? 
 
 
 
 
2) Máš dostatek volného času? a) Ano b) Ne c) Jak kdy 
 
3) Zajímají se tví rodiče o to kde a  jak trávíš svůj volný čas? a) Ano b) Ne c) 
Někdy 
 
4) Trávíš raději čas sám nebo s kamarády?       a) Sám       b) S kamarády       c) Jak kdy 
 
5) Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas: doma u počítače 
 sledováním televize 
              (zakroužkuj vhodné) čtením knih 
 venku s kamarády 
 sport/trénink 
 pobytem v přírodě 
 v zájmovém kroužku 
 jiné: ………………………………….. 
  
 
6) Jak bys svůj volný čas trávil/a nejraději: doma u počítače 
 sledováním televize 
              (zakroužkuj vhodné) čtením knih 
 venku s kamarády 
 sport/trénink 
 pobytem v přírodě 
 v zájmovém kroužku 
 jiné: ………………………………….. 
 
7) Jsi spokojený/á s nabídkou volnočasových aktivit v místě svého bydliště? 
 
 a) Spokojen(a) b) Spíše spokojen(a) c) Spíše nespokojen(a) d) Nespokojen(a) 
 
8) Navštěvuješ nějaké zájmové  kroužky? Jaké a jak často? 
 
 
 
 
9) Ovlivnily tě nějak tyto kroužky (znalosti, dovednosti, kamarádi…) 
 
 
 
 
Děkuji za zodpovězení otázek. 
 



 

 

Příloha č. 3: Dotazník 2013 

Dotazník – Volný čas 

 
Věk:  Třída:  ZŠ:     Pohlaví: 

 

1) Co si představíš, když se řekne volný čas? 

 

 

 

2) Máš dostatek volného času?  a) ano b) většinou ano c) většinou ne  b) ne

  

3) Navštěvuješ nějaké volnočasové kroužky?   a) ano  b) ne 

Pokud ne, napiš proč: 

 

 

4) Vypiš prosím všechny kroužky, které během týdne navštěvuješ: 

 

 

 

5) Kdo rozhoduje o tom, do kterých kroužků budeš chodit? 

   a) většinou já   b) většinou rodiče  c) já společně s rodiči 

 

6) Trávíš raději svůj volný čas sám nebo s kamarády? a) sám   b) s kamarády    c) jak kdy 

 

7) Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas? a) čtením knih 

 b) na počítači 

 c) u televize 

 d) domácími pracemi 

(více možných odpovědí) e) přípravou do školy 

 f) sportem/pohybem 

 g) venku s kamarády 

 h) výtvarnými činnostmi/vyráběním/hrou na nástroj 

 i) výlety s rodiči 

 j) jiné: ……………………………………………… 

 



 

 

Příloha č. 3: Dotazník 2013 

8) Jak bys svůj volný čas trávil/a nejraděj?  

 a) čtením knih 

 b) na počítači 

 c) u televize 

 d) domácími pracemi 

(více možných odpovědí) e) přípravou do školy 

 f) sportem/pohybem 

 g) venku s kamarády 

 h) výtvarnými činnostmi/vyráběním/hrou na nástroj 

 i) výlety s rodiči 

 j) jiné: ……………………………………………… 

 

 

9) Kolik hodin denně trávíš sledováním televize? 

a) méně než 1  b) 1-2   c) 3-4  d) 4-5  e) více než 5 

 

10) Kolik hodin denně trávíš u počítače?  

a) méně než 1  b) 1-2   c) 3-4  d) 4-5  e) více než 5 

 

11) Do kroužků chodíš: 

 a) rád/a 

 b) nerad/a (napiš důvod) ………………………………………………………………... 

 c) do některých nerad/a (napiš které) …………………………………………………... 

 

12) Ovlivnily tě nějak kroužky do kterých chodíš, nebo jsi chodil/a? (znalosti, dovednosti, 
kamarádi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji za zodpovězení otázek 
 


