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Příloha č. 1 

  

Dotazník účastníků kroužků 

Milí přátelé. Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci. Jedná se o vyplnění dotazníku, jehož 

cílem je zjistit, jak se Vám líbí nabídka zájmových kroužků ve škole a ve městě, jestli do 

nějakého kroužku chodíte a jak jste spokojeni. Samotné vyplnění dotazníku je časově 

nenáročné. Vaše odpovědi jsou považovány za důvěrné a nebudou nijak spojovány s vaší 

osobou.  

  

1. Věk  - ............ 

2. pohlaví 

Chlapec x Dívka 

3. Čtvrť města, kde bydlíš ................ 

  

4. Navštěvuji ZŠ .................... 

  

5. Navštěvuji kroužek 

Ano x Ne  

  

6. Místo konání kroužku 

- Středisko volného času  

- Základní škola  

- Školní družina  

- Školní klub  

- Sportovní klub  

-  ZUŠ  

     - Jiné: ................... 

  

7. Jaký kroužek napiš ........... 

  

8. Jak často: 

- 1x týdně 

- 2x týdně 

- 1x za 14 dní 

- 1x za měsíc 

- Jiné .................. 

  

9. Cena kroužku za měsíc .................... 



  

10. Kroužek jaký bych chtěl/a.................... 

  

11. Důvody proč nechodím do kroužku, který bych chtěl / a: 

-  Vzdálenost od domova  

-  Špatné spojení 

- Jiné:................. 

  

12. Rozhoduje cena kroužku 

- Je drahý  

- Nerozhoduje 

- Jiné:  

  

  



Příloha č. 2 

Dotazník pro rodiče 

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o spolupráci. Jedná se o vyplnění dotazníku, jehož 

cílem je zjistit, jak se Vám líbí nabídka zájmových kroužků ve škole a ve městě, jestli nějaký 

kroužek využíváte vy nebo Vaše dítě a jak jste spokojeni. Vaše odpovědi jsou považovány za 

důvěrné a nebudou nijak spojovány s vaší osobou. Děkuji za Váš čas.  

  

Navštěvuje Vaše dítě kroužek 

ano x ne 

  

Věk dítěte............. 

  

Kroužek se koná 

Středisko volného času 

Škola, kterou moje dítě navštěvuje 

Školní družina 

Školní klub 

 ZUŠ 

Jiné: ................. 

  

Jak často kroužek navštěvuje 

1 x za týden 

2x za týden 

 vícekrát za týden 

1 x za 14 dní 

1 x za měsíc 

Jiné:............. 

  

Cena kroužku za měsíc.............. 

  

Je nabídka kroužku dostačující 

ano x ne 

  

Jste spokojeni s náplní kroužku 

ano x částečně x ne 

  

Pokud je Vaše odpověď částečně - co chybí.................. 

  

Jakým způsobem kroužek pro své dítě vybírate................. 

  

Je prioritou cena 

ano x ne 

  

Místo konání kroužku 

 ano x ne 

  

Organizace, která kroužek pořádá 



ano x ne 

  

Dostupnosti - MHD 

 ano x ne 

 


