
 

1 

 

Přílohy 

 PŘÍLOHA 1 – Průvodní dopis pro ředitele základních škol 

 PŘÍLOHA 2 – Řízený rozhovor s řediteli základních škol 

 PŘÍLOHA 3 – Dotazník pro žáky devátého ročníku základních škol 

 

 



 

2 

 

PŘÍLOHA 1 – Průvodní dopis pro ředitele základních škol 

Dobrý den,  

 před několika dny jsem Vás požádala o spolupráci na výzkumu, který je součástí mé 

závěrečné diplomové práce. Téma práce zní: „Sportovní kurzy v přírodě na II. stupni 

základních škol v Libereckém kraji“. Jejím cílem je vytvořit přehled o sportovních kurzech 

v přírodě na II. stupni vybraných základních škol v Libereckém kraji a na základě těchto 

výsledků doporučit optimální kurzovní výuku. Výzkum je složen ze dvou částí: z řízeného 

rozhovoru s řediteli/ředitelkami škol, který jsme již absolvovali po telefonu a z dotazníků 

určených žákům 9. ročníku, které přikládám v obálce.  

 Dotazníky pro žáky jsou anonymní a sestávají z devíti uzavřených otázek. Prosím Vás 

o jejich rozdání pouze do jedné deváté třídy v ročníku. Ještě bych Vás chtěla požádat, jestli 

byste mohli nechat žáky vyplnit dotazníky při výuce, aby si je nebrali s sebou domů. 

 Vyplněné dotazníky mi, prosím, pošlete zpět poštou v předvyplněné obálce, kterou 

taktéž přikládám. 

 

 Uvědomuji si, že pro Vás celá tato akce představuje starost navíc, proto bych ještě 

jednou ráda vyjádřila svou vděčnost za Vaši pomoc.  

 

Děkuji, na shledanou. 

 

Zuzana Ledvinová, studentka 2. ročníku N Mgr. PedF UK, obor B – TV. 
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PŘÍLOHA 2 - Řízený rozhovor s řediteli základních škol 

1. Vnímáte sportovní kurzy v přírodě jako důležitou součást výuky na ZŠ? 

Proč? 

2. Jakých sportovních kurzů se na Vaší škole mohou žáci druhého stupně 

zúčastnit? Převažují kurzy aktivit a sportů v přírodě, či spíše kurzy 

halových sportů? 

3. Pořádá Vaše škola sportovní kurzy v přírodě pro jeden ročník, nebo spíše 

převládají kurzy s možností účasti žáků z jakéhokoli ročníku?  

4. Pořádá-li Vaše škola sportovní kurzy v přírodě určené pouze pro žáky 

jednoho ročníku, vyjmenujte, o které kurzy jde a pro jaký ročník jsou 

určeny. 

5. Jestliže se koná sportovní kurz v přírodě určený pro jeden ročník, 

je problém naplnit jeho stav? Případně, které ročníky či kurzy jsou 

v tomto směru problémové? 

6. Kolikadenní sportovní kurzy v přírodě Vaše škola na druhém stupni 

nabízí?  

7. Pořádá Vaše škola častěji kurzy „příměstského“ typu, kdy se žáci vrací 

po výuce domů, nebo kurzy internátního typu? 

8. Má Vaše škola kvalifikované personální kapacity pro uskutečnění všech 

kurzů, nebo na některé zajišťujete i externí pracovníky (instruktory)? 

Pokud ano, na které? 

9. Poskytuje, popřípadě zprostředkovává, Vaše škola žákům zapůjčení 

vybavení na sportovní kurzy v přírodě? Pokud ano, na které?  

10. O které sportovní kurzy pořádané Vaší školou je největší zájem ze strany 

žáků a rodičů?  

11. Která kritéria hrají podle Vás nejvýznamnější roli při rozhodování 

rodičů o účasti jejich dětí na školních sportovních kurzech v přírodě? 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 



 

4 

 

PŘÍLOHA 3 – Dotazník pro žáky devátého ročníku základních škol 

pohlaví: M (  ) Ž (  ) 

1. Zařadili byste se mezi aktivní sportovní nadšence? (Vyhovující odpověď zaškrtněte.) 

ANO (  ) NE (  ) 

2. Věnujete se nějakému sportu nebo jiné pohybové aktivitě 2x či vícekrát týdně? 

(Vyhovující odpověď zaškrtněte.) 

ANO (  ) NE (  ) 

3. Kolika sportovních kurzů v přírodě pořádaných vaší školou jste se na druhém 

stupni ZŠ zúčastnili? (Vyhovující odpověď zakroužkujte.) 

a) žádného   d) tří 

b) jednoho  e) čtyř 

c) dvou  f) pěti a více 

4. Jestliže jste se neúčastnili nějakého školního sportovního kurzu v přírodě, 

zakroužkujte důvod své neúčasti a do obdélníkové kolonky napište, o jaký kurz šlo. 

a) naše škola žádné kurzy nepořádá 

b) nebaví mne sport 

c) nemám potřebné vybavení 

d) rodiče mi kurz nezaplatili 

e) nemám rád učitele, který kurz vedl 

f) jiný důvod (Napište jaký, např. nevyhovující termín, nemoc atd.) 

.......................................................................................................................... 

Do této kolonky napište název kurzu, kterého jste se neúčastnili. 

 

 

 

 

5. Pokud jste se zúčastnili nějakého školou pořádaného sportovního kurzu v přírodě, 

byli jste vždy spokojeni? (Vyhovující odpověď zaškrtněte.) 

ANO (  ) NE (  ) 
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6. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli záporně, zaškrtněte nyní důvod 

vaší nespokojenosti.  

a) přístup pedagoga/ů  d) prostředí kurzů 

b) příliš vysoká náročnost kurzu  e) jiný důvod …………... 

c) nezábavný program 

7. Vyhovuje vám nabídka sportovních kurzů v přírodě na vaší škole? 

(Vyhovující odpověď zaškrtněte.) 

ANO (  ) NE (  ) 

8. Jestliže jste na předchozí otázku odpověděli záporně, vyberte z následující nabídky 

důvod vaší nespokojenosti. (Vyhovující odpověď zakroužkujte.) 

a) příliš nízký počet kurzů  d) prostředí kurzů 

b) zbytečně velký počet kurzů  e) přístup učitelů na kurzech 

c) nezajímavost obsahu kurzů f) jiné (Máte-li jiný důvod, napište jej.) 

  ………………………………………. 

9. Kterých sportovních kurzů v přírodě byste se nejraději zúčastnili? Zakroužkujte 

nejvýše tři kurzy, jejichž obsah vás nejvíce zajímá.   

a) výcvikový kurz sjezdového lyžování  f) kurz vodní turistiky 

b) výcvikový kurz snowboardingu g) kurz pěší turistiky 

c) výcvikový kurz na běžkách  h) cyklistický kurz 

d) kurz ledního bruslení  ch) žádný, mám raději indoorové sporty 

e) kurz pobytu a aktivit v přírodě i) jiný (Napadá-li vás jiný kurz, napište  

 jej.) ........................................ 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 


