
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 útvarů ve škole a ve městě, zda 

navštěvujete zájmový útvar, 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: a) Chlapec 

      b) Dívka

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

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

5. Navštěvuji zájmový útvar: a) Ano

b) Ne 

6. Organizace, která zájmové vzdělávání uskutečňuje: 

a) Dům dětí a mládeže 

b) Základní škola 

c) Školní družina 

d) Školní klub 

e) Sportovní klub 

f) ZUŠ 

g) Jiné: …...................................................................

7. Jaký zájmový útvar navštěvuješ, napiš: …............................................

Jak často: 

a) 1x týdně

b) 2x týdně



c) 1x za 14 dní

d) 1x za měsíc

e) Jiné: .........................................................................

8. Cena zájmového útvaru za měsíc: …..................................

9. Zájmový útvar jaký bych chtěl/a: …...................................

10. Důvody proč nechodím do zájmového útvaru, který bych chtěl / a:

a) Vzdálenost od domova 

b) Špatné spojení

c) Jiné: …......................................................................

11. Rozhoduje cena zájmového útvaru

a) Je drahý 

b) Nerozhoduje

c) Jiné: …......................................................................

12. Rozhodují rodiče:

a) Ano, nesouhlasí se zájmy

b) Ano, cenově nedostupný

c) Časově nedostupný

d) Jiné: …......................................................................

 

 

 

 

 

 

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 útvarů ve škole a ve městě, jestli nějaký 

zájmový útvar 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. 

 

1. Navštěvuje Vaše dítě zájmový útvar: a) Ano

    b) Ne

2. Věk dítěte: …...............................................................

3. Organizace, která zájmové vzdělávání uskutečňuje:

a) Dům dětí a mládeže

b) Škola, kterou moje dítě navštěvuje

c) Školní družina

d) Školní klub

e) ZUŠ

f) Jiné: …..............................................................

4. Jak často zájmový útvar navštěvuje

a) 1 x za týden

b) 2x za týden

c) Vícekrát za týden 

d) 1 x za 14 dní

e) 1 x za měsíc

f) Jiné: .......................................................................

 

5.Cena zájmového útvaru za měsíc: …................................

 

6.Je nabídka zájmových útvarů dostačující: 

a) Ano



b) Ne

7. Jste spokojeni s náplní zájmového útvar: 

a) Ano

b) Částečně

c) Ne

pokud je Vaše odpověď částečně - co chybí: …....................................................

…...........................................................................................................................

8. Jakým způsobem kroužek pro své dítě vybíráte:

1. Je prioritou cena: 

a) Ano

b) Ne

2. Organizace, která zájmové vzdělávání uskutečňuje:

 a) Ano

 b) Ne

3. Dostupnost:

a) Ano

b) Ne

 

 

 
 

 

 

Příloha
 

Ostatní organizace a zařízení pro zájmové vzdělávání 

 
V Děčíně je široká nabídka pro děti a mládež na vyplnění jejich volného času. Není to jen středisko 
volného času a základní školy, ale i další školská zařízení, občanská sdružení či soukromé sportovní



sdružení. Tyto organizace jsou další konkurencí pro střediska volného času /domy dětí a mládeže/ a 
my bychom je neměli opomíjet, naopak najít možnou formu spolupráce. Vzhledem k situaci v 
Děčíně (vysoká nezaměstnanost, slabá ekonomická situace, odchod mladých rodin) je nutné 
neustále své nabídky rozšiřovat, aby byl udržen dostatečný počet klientů.
Mezi nejznámější a nejrozšířenější organizace, zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a 
mládeže patří: 
 

Pionýr 

  „Je  to  demokratické,  dobrovolné,  samostatné  a  nezávislé  sdružení  dětí,  mládeže  

a  dospělých.  Vede  své  členy  k aktivnímu  občanství  a  kladným  morálním  hodnotám.  Hlásí  

se k Úmluvě o právech dítěte a k zásadám Listiny práv a svobod.“[1]

Pionýr působí v celé ČR, oddíly a kluby naleznete na více než 600 místech. Nabízí aktivní činnost 

dívkám i chlapcům – členům, mnoho aktivit je i zcela otevřených. Vyvrcholením celoroční činnosti 

jsou letní tábory. 

Skauting 

Jedná se o mezinárodní hnutí. Skautské hnutí dnes existuje ve 214 zemích světa, má téměř čtyřicet 
milionů členů a stalo se tak největší mezinárodní organizací pro děti a mládež. Skauti a skautky na 
celém světě dodržují stejné skautské zákony a mají stejný výchovný systém. Skauting nabízí dětem 
dobrodružství, romantiku, naplnění dětských snů 
a seberealizaci. To vše opřené o srozumitelný mravní zákon.  Družinový systém je jedním 
ze základních prvků skautské výchovy. Skautskou družinu vede starší a zkušenější chlapec 
či dívka, tzv. družinový rádce. Mladší děvčata tvoří roje světlušek, mladší chlapci smečky vlčat. 
Jejich družiny se nazývají šestky. Několik družin tvoří dohromady oddíl. Rádcové družin a jejich 
zástupci, „podrádcové“, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. " už 
od dětství se mladí lidé učí přijímat odpovědnost za druhé a podílet se na vedení svých 
vrstevníků…“[2]
 
Junák 

 

Cílem Junáka je výchova mladých a dospívajících lidí ve věku od 6 let výše, přičemž je volena 
téměř libovolná forma. Nejčastěji jsou využívány volnočasové aktivity, při nichž je kladen důraz na 
kamarádství, soutěživost a skupinové prožitky. 
 
Hnutí Brontosaurus 
Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí do 26 let, kterým není lhostejný svět, 
ve kterém žijí. Propojují proto smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními 
zážitky a zábavou. Jsou nezávislí a otevření novým myšlenkám. Každoročně jezdí na kosení 
orchidejových luk, sázení stromů, opravování hradů nebo třeba stavění školy v Himálajích tisíce 
dobrovolníků.
Základní umělecká škola   

Základní  umělecká  škola  svou  činnost  provozuje  na  základě  Vyhlášky  č.71/2004  

Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Soubor školské zákony obsahuje Zákon č. 561/2004 Sb. o

předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání  - školský  zákon,  dále



Zákon 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona a

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů úplata za vzdělávání

žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Sportovní klub

Sportovní  klub  je  organizace  zaměřená  na určitý  druh sportu,  činnost  je  přísně  specializovaná,

časově a finančně náročná a pro členy vyžaduje dlouhodobý závazek. Některé sportovní kluby a tzv.

tělovýchovné jednoty mohou být členy Českého svazu tělesné výchovy  "Posláním OS ČSTV je

podporovat  sport  a tělovýchovu na území regionu Děčín. Zastupuje a chrání  zájmy sdružených

subjektů TJ, SK a svazů, poskytuje jim servisní služby a vytváří podmínky ke vzájemné spolupráci

potřebnou platformu.“[3]

Subjekty sdružené v  OS ČSTV z  tělovýchovných jednot  a  sportovních  klubů musí  mít  vlastní

právní subjektivitu, ponechávají si samostatnost právního postavení, majetku a činnosti.

Sdruženým sportovním svazům poskytuje OS ČSTV servisní služby případně i na jejich náklady.
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