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ÚVOD 
 

V souvislosti s podporou a plánováním prorodinných aktivit ve městě Židlochovice a potažmo v celém 

regionu Židlochovicka vyvstal již dříve požadavek na zjištění potřeb jednotlivých skupin obyvatelstva 

(rodiny s dětmi, mládež, senioři). V rámci projektu „Zpracování koncepce rodinné politiky města 

Židlochovice a metodická pomoc obcím na území správního obvodu v oblasti rodinné politiky“, který byl 

podpořen z dotačního programu „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2015, je jako jedna 

z klíčových aktivit uvedeno právě zjištění potřeb rodin (kam lze zahrnout právě jednotlivé specifické 

skupiny obyvatelstva včetně dětí a mládeže). Dotazníkové šetření na téma volnočasové aktivity dětí a 

mládeže dále bude využito v analytické části koncepce rodinné politiky pro město Židlochovice (další 

klíčová aktivita v rámci projektu) – jeho výsledky umožní lépe plánovat rozvojové aktivity v oblasti 

prorodinné politiky.  

Dotazníkového šetření na výše uvedené téma, které proběhlo v měsících září až říjen 2015, se zúčastnil 

první i druhý stupeň základních škol v obcích Židlochovice, Hrušovany u Brna a Vojkovice a osmileté 

Gymnázium Židlochovice. S tímto průzkumem souhlasily všechny oslovené obce, tedy Židlochovice (1. i 2. 

stupeň ZŠ a Gymnázium), Hrušovany u Brna (1. stupeň ZŠ) a Vojkovice (1. stupeň ZŠ). 

Na prvních stupních probíhalo šetření formou tištěných dotazníků, které byly adresovány rodičům. Ti měli 

dotazník vyplnit spolu se svými dětmi. Vytištěných dotazníků bylo celkem 500, návratnost byla 380 ks 

z toho čtyři dotazníky byly nepoužitelné1. Návratnost dotazníků je tedy 76 %. Celkový počet dětí na těchto 

základních školách je 512 (z toho v Židlochovicích 233, v Hrušovanech 227 a ve Vojkovicích 52). To 

znamená, že výsledky jsou k dispozici od rodičů 74,5 % všech  žáků a žákyň prvních stupňů v těchto obcích. 

Na druhém stupni ZŠ a Gymnáziu proběhlo šetření formou online dotazníků. Na otázky měla odpovídat 

mládež sama bez spolupráce s rodiči či učiteli. Z celkového počtu 649 žáků a žákyň (z toho 424 ZŠ a 225 

Gymnázium) na online dotazníky odpovědělo 320 žáků a žákyň, tedy 49,3 %. 

 

  

                                                           
1 Rodiče vyplnili jeden dotazník pro více dětí a nebylo zřejmé, které odpovědi jsou pro které dítě. 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ ŽIDLOCHOVICE, 
HRUŠOVANY A VOJKOVICE 
 

Otázka č. 1: Dotazník vyplňuji za: 

Dotazníky byly vyplněny za 194 dívek a 182 chlapců. Čtyři dotazníky byly nepoužitelné, protože se rodiče 

snažili vyplnit dotazník pro více svých potomků, ale nerozlišili, která odpověď je pro které dítě. Proto tyto 

dotazníky nebyly zahrnouty do analýzy. 

Tabulka č. 1       Graf č. 1 

Dotazník vyplňuji za: četnost 

Dceru 194 

Syna 182 

Nepoužitelné 4 

Celkem 380 

 

 

 

Otázka č. 2: Naše dítě navštěvuje: 

Rozložení dle ročníků bylo téměř rovnoměrné.  

Tabulka č. 2       Graf č. 2 

Naše dítě 
navštěvuje 

četnost 

1. ročník 77 

2. ročník 67 

3. ročník 75 

4. ročník 79 

5. ročník 77 

Bez odpovědi 1 

Celkem 376 

 

52%48%

Dceru Syna

20%

18%

20%

21%

21%

1. ročník 2. ročník 3. ročník

4. ročník 5. ročník
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Otázka č. 3: Místo bydliště: 

Nejvíce respondentů pocházelo z Židlochovic, poté z Hrušovan a Vojkovic. Toto rozdělení je logické 

uvědomíme-li si velikost škol a obcí.  

Tabulka č. 3       Graf č. 3 

Místo 
bydliště 

četnost 

Židlochovice 164 

Vojkovice 49 

Hrušovany 138 

Ostatní 21 

Bez odpovědi 4 

Celkem 376 

 

Otázka č. 4: Jaký je názor Vaší rodiny na kroužky a jiné volnočasové aktivity? 

V otázce, která se ptala na postoj rodiny vůči volnočasovým aktivitám, odpovědělo nejvíce respondentů, 

že jejich dítě kroužky navštěvuje, ale rádi by přidali i další kroužky. Dle četnosti následovala odpověď: Naše 

dítě kroužky již navštěvuje, žádný nový přidávat nechceme.. Následovaly odpovědi těch rodičů, kteří své 

děti prozatím do žádného kroužku nepřihlásili, ale více méně si dokáží představit, že by dítě do kroužku 

docházelo. Naprosto odmítavý postoj neuvedl žádný z respondentů. 

Tabulka č. 4 

Jaký je názor Vaší rodiny na kroužky a jiné volnočasové aktivity četnost % 

Nepřeji si, aby naše dítě navštěvovalo kroužky a podobné aktivity 0 0.0 

Naše dítě kroužky nenavštěvuje, ale dokážeme si představit, že by začalo v případě, že je 
nabídka opravdu zajímavá 

56 14.9 

Naše dítě kroužky nenavštěvuje, ale vybrali bychom si téměř z jakékoli nabídky 23 6.1 

Naše dítě kroužky již navštěvuje, ale rádi bychom nějaké přidali 223 59.3 

Naše dítě kroužky již navštěvuje, žádný nový přidávat nechceme 72 19.1 

Bez odpovědi 2 0.5 

Celkem 376 100.0 

44%

37%

13%

6%

Židlochovice Hrušovany Vojkovice Jiné
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Z následující tabulky je zřejmé, že odpovědi rodičů nejsou ovlivněny tím, do jakého ročníku jejich dítě 

dochází, rozdíly mezi odpověďmi pro jednotlivé ročníky jsou minimální. Podobné procentuální rozdělení 

je možné vysledovat také v případě, kdy jsou odpovědi vztaženy k pohlaví dětí či místu bydliště. Z toho 

vyplývá, že názor na volnočasové aktivity není ovlivněn ani jedním z výše zmíněných faktorů. 

Tabulka č. 5 

Odpověď 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Celkem 
Četnost % Četnost % Četnost % Četnost % Četnost % 

Nepřeji si, aby naše dítě 
navštěvovalo kroužky a 
podobné aktivity 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Naše dítě kroužky 
nenavštěvuje, ale 
dokážeme si představit, 
že by začalo v případě, 
že je nabídka opravdu 
zajímavá 

10 13.0 7 10.4 12 16.2 14 17.7 12 15.8 55 

Naše dítě kroužky 
nenavštěvuje, ale vybrali 
bychom si téměř z 
jakékoli nabídky 

4 5.2 5 7.5 3 4.1 7 8.9 4 5.3 23 

Naše dítě kroužky již 
navštěvuje, ale rádi 
bychom nějaké přidali 

47 61.0 45 67.2 41 55.4 45 57.0 45 59.2 223 

Naše dítě kroužky již 
navštěvuje, žádný nový 
přidávat nechceme 

16 20.8 10 14.9 18 24.3 13 16.5 15 19.7 72 

Celkem 77 100 67 100 74 100 79 100 76 100 ------ 

  



8 
 

Otázka č. 5: Jak naše dítě nejčastěji tráví svůj volný čas? Zaškrtněte maximálně tři odpovědi. 

Následovala otázka, která se zabývala trávením volného času dětí. Na výběr bylo sedm možností plus 

otevřená odpověď jiné. Rodiče byli vyzvaní, ať zaškrtnou maximálně tři odpovědi podle toho, jak nejčastěji 

dítě tráví svůj volný čas. Někteří rodiče zaznamenali i více odpovědí. 

Podle rodičů děti nejčastěji tráví svůj volný čas (výčet sestupně podle četnosti odpovědí) aktivně s rodinou, 

v kroužcích a jiných zájmových aktivitách, s přáteli venku, s rodinou pasivně, hraním her na počítači, 

četbou, surfováním na internetu, výtvarnými činnostmi, fotbalem a hrou s hračkami. Ostatní odpovědi 

byly zaznamenány pouze jedním rodičem. Výčet viz tabulka. 

Odpovědi na tuto otázku bzlz prozkoumány také s ohledem na ročníky a pohlaví. S navyšujícím se ročníkem 

lze sledovat stoupající počet dětí, které se věnují PC a literatuře. V ostatních ohledech jsou výsledky 

ročníkem a pohlavím neovlivněné. 

Tabulka č. 6 

Jak naše dítě nejčastěji tráví svůj volný čas (možnost 
více odpovědí) 

četnost 

S rodinou aktivně 258 

Kroužky 230 

S přáteli venku 210 

S rodinou pasivně 145 

Hraní PC her 90 

Četba 46 

Surfování na internetu 17 

Výtvarné činnosti 7 

Fotbal, Hra s hračkami, 5 

Keramika, Rybaření, S prarodiči, Plavání, Gymnastika, 
Společenské hry, Míčové hry, Ruční práce, Mapy 

1 

Bez odpovědi  1 
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Otázka č. 6: Domníváme se, že v okolí je dostatečná nabídka volnočasových aktivit: 

Další otázka se zabývala názorem rodičů, zda si myslí, že je v jejich okolí dostatečná nabídka volnočasových 

aktivit. Nejvíce odpovědí 40,2 % bylo Spíše ano, následovalo 33,8 % Spíše ne. Rozhodné Ano uvedlo 15,7 

% respondentů a rozhodné Ne uvedlo 8,2 %. Jde vidět, že rodiče jsou rozděleni na dva téměř stejně 

početné tábory. Je možné, že místní nabídka se věnuje převážně určitým činnostem a jiné opomíjí. Poté 

záleží na preferencích rodičů, co by si pro své dítě za aktivitu představovali a z toho vyplývá jejich 

spokojenost či nespokojenost s aktuální nabídkou. Dva respondenti také připsali odpovědi: Nevím a Záleží 

na tom, jaké. Šest rodičů na tuto otázku neodpovědělo. 

Tabulka č. 7      Graf č. 4 

Domnívám se, že v okolí je 
dostatečná nabídka 
volnočasových aktivit 

četnost 

Ano 59 

Spíše ano 151 

Spíše ne 127 

Ne 31 

Bez odpovědi 6 

Připsané odpovědi (nevím) 1 

Připsané odpovědi (záleží 
na tom, jaké) 

1 

Celkem 376 

 

Pokud jsou sledovány rozdíly v odpovědích ve vztahu k bydlišti, rozdíly nejsou nijak markantní. I přesto si 

lze všimnout, že největší spokojenost s nabídkou volnočasových aktivit je ve městě Židlochovice (63,4 %), 

poté v jiných obcích (57,1 %), následují Hrušovany (50,7 %) u Brna a 42,8 % respondentů je spokojeno či 

spíše spokojeno v obci Vojkovice.  

 

 

 

  

16%

40%

34%

8%
2%0%

Ano Spíše ano

Spíše ne Ne

Missing Připsané odpovědi
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Tabulka č. 8 

Odpovědi 
Židlochovice Vojkovice Hrušovany Jiné 

Četnost % Četnost % Četnost % Četnost % 

Ano 30 18.3 6 12.2 18 13.0 4 19.0 

Spíše ano 74 45.1 15 30.6 52 37.7 8 38.1 

Spíše ne 46 28.0 22 44.9 53 38.4 6 28.6 

Ne 11 6.7 6 12.2 11 8.0 3 14.3 

Neodpověděli 3 1.8 0 0.0 2 1.4 0 0.0 

Jiné odpovědi 0 0.0 0 0.0 2 1.4 0 0.0 

CELKEM 164 100 49 100 138 100 21 100 

 

Otázka č. 7: Raději bychom, aby naše dítě navštěvovalo kroužky v místě bydliště, než 

abychom za nimi dojížděli do vzdálenějších měst a obcí. 

Na tuto otázku převážná většina respondentů (68,4 %) odpověděla rozhodné Ano a 21,3 % odpovědělo 

Spíše ano. Velký počet respondentů (7,7 %) na tuto ani následující otázky neodpověděl. 

Tabulka č. 9        Graf č. 5 

 

 

  

Raději bychom, aby naše dítě 
navštěvovalo kroužky v místě 
bydliště, než abychom za nimi 
dojížděli do vzdálenějších obcí 

Četnost % 

Ano 257 68.4 

Spíše ano 80 21.3 

Spíše ne 7 1.9 

Ne 2 0.5 

Bez odpovědi 29 7.7 

Připsané odpovědi (je mi to jedno) 1 0.3 

Celkem 376 100.0 

68%

21%

2%1%
8%

Ano Spíše ano

Spíše ne Ne

Missing Připsané odpovědi
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Otázka č. 8: Jak vzdálená od místa bydliště by aktivita musela být? 

V další otázce byli respondenti tázáni, v jaké vzdálenosti aktivity musí být, aby byli ochotni rodiče dojíždět. 

Nejčetnější odpovědí bylo Tak blízko, aby dítě mohlo docházet pěšky samo. Druhou nejčetnější odpovědí 

bylo: Maximálně 5 min autem od místa bydliště a poté Maximálně 20 min autem od místa bydliště. Velký 

počet respondentů (9 %) na tuto ani následující otázky neodpověděl. 

Tabulka č. 10 

Jak vzdálená od místa bydliště by aktivita musela 
být? 

četnost % 

Tak blízko, aby dítě mohlo docházet pěšky samo 176 46.8 

Maximálně 5 min autem od místa bydliště 97 25.8 

Maximálně 20 min autem od místa bydliště 52 13.8 

Jsme ochotni dojíždět i dál 6 1.6 

Nejme ochotni dojíždět vůbec 11 2.9 

Bez odpovědi 34 9.0 

Celkem 376 100.0 

 

 

Otázka č. 9: Co rozhoduje o tom, abyste Vaše dítě do kroužku přihlásili? 

Otázka č. 9 se ptala na to, co rozhoduje o tom, aby rodiče dítě do kroužku přihlásili. Rodiče mohli 

zaškrtnout více odpovědí. Nejčetnějšími odpověďmi (sestupně) bylo Náplň kroužku, Doba konání, Cena a 

Vzdálenost. Méně hlasů dostala odpověď: Musí tam chodit kamarád našeho dítěte. Rodiče také dopsali 

své odpovědi, a to: Zájem dítěte o kroužek, Kvalita výuky, Kladný a vstřícný přístup vyučujícího k dětem. 

 

  



12 
 

Tabulka č. 11 

Co rozhoduje o tom, abyste Vaše dítě do kroužku přihlásili? četnost 

Náplň kroužku 292 

Doba, kdy se kroužek koná 153 

Cena 82 

Vzdálenost 81 

Musí tam chodit kamarád našeho dítěte 16 

Zájem dítěte o kroužek 4 

Kvalita výuky 4 

Kladný a vstřícný přístup vyučujícího k dětem 4 

Bez odpovědi 28 

 

Otázka č. 10: Jaké volnočasové aktivitě (kroužku, zájmu) byste chtěli, aby se Vaše dítě 

věnovalo? Zaškrtněte libovolný počet odpovědí bez ohledu na finanční možnosti. 

Předposlední otázka se ptala na to, jakým aktivitám rodiče chtějí, aby se dítě věnovalo. Pro tyto účely bylo 

v dotazníku vypsáno deset odpovědí a jedenáctá volná, kam rodiče mohli vepsat své vlastní nápady. 

Nejčetnějšími byly aktivity (sestupně): Tvořivé kroužky, Jazyky, Moderní tance, Počítačový kroužek, Bojová 

umění, Fotografování, Divadelní kroužek, Tradiční tance, Elektrické hudební nástroje a Filmový kroužek. 

Všechny tyto kroužky jsou ty, které byly v dotazníku vypsány, nejspíš proto byly nejčetněji zaznamenávány. 

Důležité však je, že velký počet respondentů (22) odpověděl, že by rádi posílali své dítě do sportovního 

kroužku. Někteří však sportovní kroužek i blíže specifikovali, jako např. florbal, tenis, gymnastika, míčové 

hry apod. Je tedy zřejmé, že po sportovních kroužcích je velká poptávka. Otázka je, zdali nabídka není 

dostatečná nebo o ní rodiče pouze neví. 

 

 

 

  



13 
 

Tabulka č. 12 

Jaké volnočasové aktivitě (kroužku, 
zájmu) byste chtěli, aby se Vaše dítě 
věnovalo? (Možnost více odpovědí) 

četnost 

Tvořivé kroužky 177 

Jazyky 135 

Moderní tance 128 

Počítačový kroužek 109 

Bojová umění 69 

Fotografování 62 

Divadelní kroužek 61 

Tradiční tance 60 

Elektrické hudební nástroje 51 

Filmový kroužek 38 

Sportovní kroužky 22 

Chovatelský kroužek 12 

Florbal 10 

Tenis 9 

Gymnastika, Přírodovědecký 7 

Míčové hry 5 

Ping pong, Atletika, Plavání 4 

Fotbal, Folklorní, Lyžování 3 

Hokej, Badminton, Balet, Dílny, 
Rybářský, Legokroužek, Vědecký, 
Šití, Střelecký, Hra na klavír, Zumba 
pro děti, Koně/jezdectví, Cyklistika 

2 

Volejbal, Házená, Práce s bylinkami, 
Záhady a hlavolamy, Archeologický, 
Elektrokroužek, Vaření, 
Astronomický, Jóga pro děti, 
Hudební, Turistický, Hra na hudební 
nástroje, Parkour, Modelářský, 
Myslivecký, Tvůrčí psaní, Basketbal 

1 

Bez odpovědi 33 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ A GYMNÁZIUM 
ŽIDLOCHOVICE 
 

Otázka č. 1: Pohlaví 

Z celkového počtu 320 respondentů na druhém stupni ZŠ Židlochovice odpovědělo 154 děvčat a 

166 chlapců. Na Gymnáziu Židlochovice odpovědělo 126 respondentů, z toho 73 dívek a 53 chlapců.  

Graf č. 6       Graf č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2: Místo bydliště 

Žáci a žákyně základní školy pocházeli ze Židlochovic v počtu 62, z Hrušovan u Brna v počtu 73, z Vojkovic 

17 a z jiných měst a obcí v počtu 168. Rozložení pro žáky gymnázia bylo následující: ze Židlochovic 20, 

z Hrušovan 15, z Vojkovic 9 a z jiných měst a obcí 82. 

Ostatní obce nebyly blíže specifikovány z důvodu zachování anonymity. 

Graf č. 8       Graf č. 9 
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Otázka č. 3: Aktuální ročník 

Ročníky pro základní školy a osmiletá gymnázia jsou rozdílná. Druhý stupeň základní školy dělíme 

na šestou až devátou třídu, což jsou většinou žáci a žákyně od 12 do 15 let. U osmiletých gymnázií je 

rozdělení prima až oktáva, tedy zhruba od 12 do 19 let.  

Rozložení respondentů dle ročníků bylo následující:  

Tabulka č. 13      Tabulka č. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gymnázium 

Ročník Četnost % 

Prima 29 23.0 

Sekunda 30 23.8 

Tercie 17 13.5 

Kvarta 24 19.0 

Kvinta 12 9.5 

Sexta 6 4.8 

Septima 3 2.4 

Oktáva 5 4.0 

Celkem 126 100.0 

ZŠ 
Ročník Četnost % 

6. ročník 71 22.2 

7. ročník 88 27.5 

8. ročník 118 36.9 

9. ročník 43 13.4 

Celkem 320 100.0 
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Otázka č. 4: Můj názor na kroužky a jiné organizované aktivity 

Ve čtvrté otázce žáci a žákyně uváděli svůj postoj vůči kroužkům a jiným organizovaným aktivitám. 

Na výběr měli z odpovědí: A) Nikdy bych žádný kroužek nenavštěvoval/a, B) Nabídka by musela být 

opravdu zajímavá, abych se rozhodl/a nějaký kroužek navštívit, C) Prozatím kroužky nenavštěvuji, ale 

dokázal/a bych si vybrat z téměř jakékoli nabídky, D) Kroužky již navštěvuji, rád/a však přidám i další a E) 

Kroužky již navštěvuji, na více čas nemám. Následující tabulka uvádí, jak na jednotlivé odpovědi odpovídali 

chlapci nebo dívky. 

Tabulka č. 15  

Odpověď 
ZŠ Gymnázium 

Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem 

Nikdy bych žádný kroužek 
nenavštěvoval/a 

7 
26,9 % 

19 
73,1 % 

26 
100 % 

0 
0,0 % 

6 
100 % 

6 
100 % 

Nabídka by musela být opravdu 
zajímavá, abych se rozhodl/a 
nějaký kroužek navštívit 

48 
 

43,6 % 

62 
 

56,4 % 

110 
 

100 % 

18 
 

39,1 % 

28 
 

60,9 % 

46 
 

100 % 

Prozatím kroužky nenavštěvuji, 
ale dokázal/a bych si vybrat z 
téměř jakékoli nabídky 

37 
 

61,7 % 

23 
 

38,3 % 

60 
 

100 % 

12 
 

75 % 

4 
 

25 % 

16 
 

100 % 

Kroužky již navštěvuji, rád/a 
však přidám i další  

29 
49,2 % 

30 
50,8 % 

59 
100 % 

17 
77,3 % 

5 
22,7 % 

22 
100 % 

Kroužky již navštěvuji, na více 
čas nemám 

33 
50,8 % 

32 
49,2 % 

65 
100 % 

26 
72,2 % 

10 
27,8 % 

36 
100 % 

 

Z tabulky je zřejmé, že více negativní postoj vůči kroužkům a ostatním volnočasovým aktivitám mají spíše 

dotázaní chlapci než dívky. Na odpověď Nikdy bych žádný kroužek nenavštěvoval/a odpovědělo viditelně 

více chlapců než děvčat jak ze ZŠ tak Gymnázia. Odpověď Nabídka by musela být opravdu zajímavá, abych 

se rozhodl/a nějaký kroužek navštívit byla odpovězena také spíše častěji chlapci než dívkami. Ostatní 

odpovědi jsou vyrovnané nebo převládají odpovědi děvčat. Pro lepší přehlednost viz níže sloupcové grafy. 
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Graf č. 10 

 

Graf č. 11 
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Otázka č. 5: Jak nejčastěji trávím svůj volný čas? Zaškrtni maximálně tři odpovědi 

V páté otázce byli žáci a žákyně tázáni, jak nejčastěji tráví svůj volný čas. Kromě předložených odpovědí 

mohli dopsat i vlastní odpověď. Někteří respondenti zaškrtli více než tři odpovědi.  Na druhém stupni ZŠ 

se žáci nejčastěji (sestupně) setkávají se svými přáteli, sportují, hrají počítačové hry, věnují se kultuře, 

čtou, surfují na internetu, dochází do různých kroužků, navštěvují kulturní akce a sledují sport. Studenti a 

studentky na Gymnáziu nejčastěji (sestupně) sportují, setkávají se s přáteli, čtou, surfují na internetu a 

hrají počítačové hry, věnují se kultuře, navštěvují kulturní akce, dochází do různých kroužků a sledují sport. 

Odpovědi, které byly zaznamenány pouze jednou až třikrát, viz tabulky. 

Tabulka č. 16 

ZŠ 

Odpovědi Četnost 

Setkávání se s přáteli 153 

Sport aktivně (tréninky, kroužky,…) 135 

Hraní počítačových her 106 

Kultura pasivně (poslech hudby, sledování filmů na počítači) 82 

Četba (knihy, časopisy,..) 80 

Surfování na internetu 74 

Navštěvování jiných než sportovních kroužků 34 

Kultura aktivně (návštěva koncertů, kina, kulturních akcí, apod.) 28 

Sport pasivně (sledování západů či závodů,...) 20 

Hudební nástroje, Malování, Chodím ven 3 

Gymnastika, Rybaření, Psi 2 

Plavání, Jízda na kole, Waveboard, Parkour, Lukostřelba, Vytvářím si, Spánek, Vztah, 
Ruční práce, Háčkování, Zemědělství, Posilování, Hraní her, Pennyboard, Skaut, Uklízení 
pokoje, Koně, BMX, Učení, Zálesáctví, Práce s videem, Paleontologie, Zvířata, Želva 

1 
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Tabulka č. 17 

Gymnázium 

Odpovědi Četnost 

Sport aktivně (tréninky, kroužky,..) 73 

Setkávání se s přáteli 55 

Četba 54 

Surfování na internetu, Hraní počítačových her 46 

Kultura pasivně (poslech hudby, sledování filmů na počítači) 36 

Kultura aktivně (návštěva koncertů, kina, kulturních akcí, apod.) 24 

Navštěvování jiných než sportovních kroužků 20 

Sport pasivně (sledování zápasů či závodů,...) 10 

Hra na klavír, Učení, Fotbal, Tanec 2 

Kreslení, Mobil, Vztah, Záliby, Domácí mazlíčci, S rodinou, Hra na kytaru, Stavění bunkrů, 
Šlapu víno 

1 

 

 

Otázka č. 6: Ke každé aktivitě napište, jak moc by Vás zajímala, kdyby byla v blízkosti Vašeho 

bydliště a nezáleželo by na výši kurzovného 

V otázce číslo šest bylo vypsáno několik volnočasových aktivit, které měli žáci a žákyně ohodnotit dle 

vlastního zájmu o tuto aktivitu. Jako poslední možnost byla otevřená odpověď, kam mohli napsat vlastní 

nápady. Výsledky předem vypsaných odpovědí jsou zaznamenány v grafech na straně 20 a 21. Vlastní 

odpovědi žáků a žákyň viz tabulky č. 18 a 19. 

Nejoblíbenějšími aktivitami pro ZŠ bylo navštěvování posilovny, fotografický, filmový a počítačový 

kroužek, vzdělávací kurzy a legální graffiti stěny. Pro Gymnázium byly nejoblíbenějšími aktivitami jazykový 

fotografický a počítačový kroužek, posilovna a legální graffiti stěny. 
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65

12
46 41

58 70 82 83

40 27

85

46 35
51 47 58

80

83

59

106 104
100

107 95 96

51
43

109

84
75

63

114 85

86

65

86

87
79

92
78 87 87

60 101

60

96
108 99

95

86
71

107

163

81
96

70 65 56 54

169
149

66
94 102 107

64
91 83

ZŠ

Stoprocentně bych navštěvoval/a Dokážu si představit, že bych takovou aktivitu navštěvoval/a

Nemyslím si, že by se mi taková aktivita líbila V žádném případě
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20 26 25 22

65

47

27
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25
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GYMNÁZIUM

Stoprocentně bych navštěvoval/a Dokážu si představit, že bych takovou aktivitu navštěvoval/a

Nemyslím si, že by se mi taková aktivita líbila V žádném případě
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Tabulka č. 18 

ZŠ 

Aktivita Četnost odpovědí 

Sport 7 

PC hry, Gymnastika 4 

Karaoke, Paintball, Běh, Jízda na koni 2 

Basketball, Fotbal, Snowboarding, Paleontologie, Hasičský sport, Debatní 
kroužek, Horolezectví, Informativní kroužek, Multimediální, Jízda na 
motorce, Florbal, Zálesáctví, Atletika, Freerun, Parkour, Kynologie, Pole 
dance, Čtenářský kroužek, Péče o zvířata, Jízda na jednorožci, Drum´n´bass, 
Badminton, Lezení po skalách, Plavání, Pěvecký, Ping pong, Skaut 

1 

 

Tabulku č. 19 

Gymnázium 

Aktivita Četnost odpovědí 

Florbal 3 

Skaut 2 

Fotbal, Pěvecký, Šerm, Závodní bruslení, Badminton, Jízda na koni, Cvičení 
psů, Kroužek dálnic, Lezení po stěně, Jízda na crossových kolech, Turistika 

2 

 

 

Otázka č. 7: Myslím si, že je v okolí dostatečná nabídka volnočasových aktivit? 

V sedmé otázce byli žáci a žákyně dotázáni, zda si myslí, že je v jejich okolí dostatečná nabídka 

volnočasových aktivit. Většina žáků a žákyň jak ZŠ, tak i Gymnázia se domnívá, že je nabídka (spíše) 

dostačující. Viz tabulky a grafy na straně 23. 
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Tabulka č. 20     Graf č. 14 

ZŠ 

Odpověď Četnost 

Ano 73 

Spíše ano 144 

Spíše ne 95 

Ne 8 

 

 

 

 

Tabulka č. 21     Graf č. 15 

Gymnázium 

Odpověď Četnost 

Ano 15 

Spíše ano 64 

Spíše ne 32 

Ne 15 
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Ano Spíše ano Spíše ne Ne
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Otázka č. 8: Raději bych kroužky navštěvoval/a v místě bydliště, než za nimi dojížděl/a do 

vzdálenějších měst a vesnic 

Osmá otázka byla formou výroku, na který žáci a žákyně odpovídali Ano, Spíše ano, Spíše ne anebo Ne. 

Žáci a žákyně ZŠ i Gymnázia převážně odpověděli, že by (spíše) raději kroužky navštěvovali v místě bydliště. 

Tabulka č. 22        Graf č. 16 

ZŠ 

Odpověď Četnost 

Ano 140 

Spíše ano 121 

Spíše ne 35 

Ne 24 

 

 

 

 

Tabulka č. 23     Graf č. 17 

Gymnázium 

Odpověď Četnost 

Ano 46 

Spíše ano 58 

Spíše ne 19 

Ne 3 
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ZŠ

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

37%

46%

15%
2%

Gymnázium

Ano Spíše ano Spíše ne Ne



25 
 

Otázka č. 9: Jak daleko musí aktivita být, abych za ní docházel/a? 

Devátá otázka se zabývala ochotou žáků a žákyň k dojíždění do kroužků a k jiným volnočasovým aktivitám. 

Nejčetnější odpovědí u ZŠ i Gymnázia bylo, že respondenti jsou ochotni dojíždět/docházet maximálně 

20 minut od místa bydliště.  

Tabulka č. 24       Graf č. 18 

 

 

 

Tabulka č. 25       Graf č. 19 

 

 

  

ZŠ 
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od školy 
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Jsem ochotný/á dojíždět i dál 113 

Nejsem ochotný/á docházet vůbec 9 

Gymnázium 

Odpověď Četnost 

Maximálně 5 minut od místa bydliště či 
od školy 

10 

Maximálně 20 minut od místa bydliště či 
od školy 

67 

Jsem ochotný/á dojíždět i dál 47 

Nejsem ochotný/á docházet vůbec 2 
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36%

1%

ZŠ
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Otázka č. 10: Bylo by pro mě motivující, kdyby o mých aktivitách vyšlo fotografické album, 

video či vyšel článek? 

V desáté otázce byla testována hypotéza: Pro mladé je motivující, když o jejich aktivitách vyjde 

fotografické album, video či článek. Tato hypotéza nebyla potvrzena. 

Tabulka č. 26      Graf č. 20 

ZŠ 

Odpověď Četnost 

Ano 72 

Spíše ano 85 

Spíše ne 93 

Ne 70 

 

 

 

 

Tabulka č. 27      Graf č. 21 

Gymnázium 

Odpověď Četnost 

Ano 20 

Spíše ano 47 

Spíše ne 33 

Ne 26 
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Otázka č. 11: Chtěl/a bych se podílet na vzniku takového prostoru, které by nabízelo 

volnočasové aktivity. 

Otázka číslo jedenáct se zabývala ochotou respondentů a respondentek podílet se na vzniku prostoru, 

které by nabízelo volnočasové aktivity. Odpovědi byly (spíše) kladné na ZŠ v 61 % a na Gymnáziu 53 %. 

Tabulka č. 28      Graf č. 22 

ZŠ 

Odpověď Četnost 

Ano 87 

Spíše ano 108 

Spíše ne 85 

Ne 40 

 

 

 

Tabulka č. 29      Graf č. 23 

Gymnázium 

Odpověď Četnost 

Ano 25 

Spíše ano 52 

Spíše ne 38 

Ne 11 
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Otázka č. 12: Dokáži si představit, že bych ve svém volném čase byl/a dobrovolníkem/ 

dobrovolnicí 

Následující otázka se respondentů a respondentek ptala, zdali si dokáží představit, že by se věnovali 

dobrovolné činnosti. Na základní škole odpovědělo 48 % respondentů a respondentek ZŠ a na Gymnáziu 

52 %, že si takovou činnost (spíše) dokáží představit. Nejčetnějšími odpověďmi však byla možnost Spíše 

ne. 

Tabulka č. 30      Graf č. 24 

ZŠ 

Odpověď Četnost 

Ano 55 

Spíše ano 100 

Spíše ne 120 

Ne 45 

 

 

 

 

Tabulka č. 31      Graf č. 25 

Gymnázium 

Odpověď Četnost 

Ano 21 

Spíše ano 44 

Spíše ne 49 

Ne 12 
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Otázka č. 13: Zajímám se o dobrovolnictví v oblasti (můžete zaškrtnout libovolný počet 

možností) 

Otázka číslo třináct přímo navazovala na předchozí otázku. Respondenti a respondentky byli tázáni, v jaké 

oblasti se o dobrovolnictví zajímají. Byl jim nabídnut základní výčet možností, jak se jako dobrovolníci a 

dobrovolnice mohou zapojit, a poté jim byl dán prostor pro vlastní odpovědi. Nejčetnějšími odpověďmi 

jak na ZŠ, tak i na Gymnáziu byly: Výpomoc při kulturních, sportovních atd. akcích a Výpomoc se zvířaty 

(např. v útulku). 

Tabulka č. 32 

ZŠ 
Odpovědi Četnost 

Pomoc starým lidem (předčítání, docházení na nákupy, počítačové kurzy,…) 67 

Pomoc s malými dětmi (hlídání dětí v době kroužků pro maminky,…) 96 

Výpomoc při kulturních, sportovních atd. akcích 106 

Doučování mladších dětí 49 

Výpomoc se zvířaty (např. v útulku,…) 132 

Oprava motorek, Školní bazar, Drezura zvířat, Pomoc v zemědělství, Brigády v lese, 
Pomoc koním, Výpomoc s lukostřelbou, Pomoc s prací různého typu, Pedagog ve 
škole, V kroužku malých hasičů, Výpomoc ve skautském oddíle, Pomoc nemocným 
dětem 

1 

 

Tabulka č. 33 

Gymnázium 
Odpovědi Četnost 

Pomoc starým lidem (předčítání, docházení na nákupy, počítačové kurzy…) 17 

Pomoc s malými dětmi (hlídání dětí v době kroužků pro maminky,…) 29 

Výpomoc při kulturních, sportovních atd. akcích 49 

Doučování mladších dětí 20 

Výpomoc se zvířaty (např. v útulku,…) 36 

Uprchlíci, Pomoc ve vinohradu, Pomoc při výuce informatiky, Pomoc na táborech 1 
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Otázka č. 14: Vím, co je to nízkoprahové zařízení VATA Židlochovice 

Ve čtrnácté otázce byli chlapci a dívky tázáni, jestli vědí, co je to Nízkoprahové zařízení VATA Židlochovice. 

Převážná část na ZŠ odpověděla, že (spíše) ano (68 %). Na Gymnáziu převážná část odpověděla (spíše) ne 

(74 %). 

Tabulka č. 34      Graf č. 26 

ZŠ 

Odpověď Četnost 

Ano 146 

Spíše ano 55 

Spíše ne 51 

Ne 68 

 

 

 

 

Tabulka č. 35      Graf č. 27 

Gymnázium 

Odpověď Četnost 

Ano 19 

Spíše ano 14 

Spíše ne 14 

Ne 79 
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Ano Spíše ano Spíše ne Ne
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Otázka č. 15: Navštěvuji nízkoprahové zařízení VATA Židlochovice 

V poslední uzavřené otázce dotazníku byli respondenti a respondentky tázáni, navštěvují-li NZDM VATA. 

Převážná většina odpověděla, že (spíše) ne. Na ZŠ to bylo 80 % a na Gymnáziu 96 %. 

Tabulka č. 36      Graf č. 28 

ZŠ 

Odpověď Četnost 

Ano 28 

Spíše ano 34 

Spíše ne 37 

Ne 221 

 

 

 

 

Tabulka č. 37      Graf č. 29 

Gymnázium 

Odpověď Četnost 

Ano 1 

Spíše ano 3 

Spíše ne 7 

Ne 115 
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Otázka č. 16: Představte si, že jste ředitelem/ředitelkou centra pro děti a mládež. Co by zde 

nemělo chybět? Popusťte uzdu své fantazii: 

V poslední otázce dotazníku byl dán volný prostor pro vlastní fantazii. Zadání znělo: Představte si, že jste 

ředitelem/ředitelkou centra pro děti a mládež. Co by zde nemělo chybět? Popusťte uzdu své fantazii. 

Odpovědi byly pro přehlednost rozděleny do čtyř kategorií: Zázemí a vybavení, Aktivity, Zaměstnanci a 

Další. Kategorie další je směsicí odpovědí, které nebylo možné zařadit do předchozích tří kategorií anebo 

nebylo jisté, co má repondent/ka konkrétně na mysli. 

 

Tabulka č. 38 

Zázemí a vybavení (ZŠ) 
Odpověď Četnost 

Počítačové vybavení 20 

Bufet nebo jiná forma stravování 18 

Bazén/koupaliště 12 

Posilovna, Hřiště 11 

Stolní/ společenské hry, Dětský koutek 7 

Odpočinková zóna, Kulečník 6 

Prolézačky, Trampolíny/velká trampolína, Zábavní centrum/park 5 

Stolní fotbálek, Obchody, Kino/5D kino 4 

Knihovna/knihy, TV, Sportovní vybavení, Ping pong, Výukové materiály 3 

Bowling, BMX rampy, Centrifuga, Bazének s míčky, Tobogán, Velká skluzavka, Posezení pro rodiče, 
Tělocvična, Skluzavka, Wifi, PC hry, Horolezecké stěny, Velká sportovní hala, Hračky, Velkoobchodní 
centrum, Herní konzole 

2 

Prostor pro zvířata, Různé atrakce, Karty, Opičí dráha, Houpačky, Herna, Výtah, Běžecká dráha, 
Míčovna, Skříňky, Čerstvé ovoce, Tablety, Pole dance tyč, Šály na lezení a triky, Zvukotěsné dveře, 
Hrazda, Zrcadla, Kuchyňka, Nástěvky, Lanové centrum, Strašidelný hrad, Aquapark, Obchod s 
videohrami, Hřiště pro malé děti, Kožená křesla, Hudební nástroje, Šipky, Horská dráha, Kolotoče, 
Jednorožec, WC, Parkovací místa, Pódium, Elektronika, Pastelky, Hala pro freerun a parkour, 
Boxovací pytle 

1 
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Tabulka č. 39 

Aktivity (ZŠ) 
Odpověď Četnost 

Sportovní aktivity 13 

Hry 7 

Velká nabídka kroužků, Zkoušení hudebních nástrojů 6 

Doučování 5 

Jednorázové akce (exkurze,...), PC/programátorský kroužek, Jazykové kurzy, Malování, Koncerty, 
Soutěže, Taneční kroužek 

3 

Praktické činnosti/dílny, Skoky do molitanu, Jízda na koni, Chovatelský kroužek, Zajímavosti z módy a 
stylu, Diskotéky/dětské párty, Plavání 

2 

Novinářský kroužek, Fotografický kroužek, Jízda na motorkách, Paintball, Bungee jumping, Chození v 
kouli, Kroužky zaměřené na myšlení, Zájmové kroužky, sportovní zájezdy, Karaoke, Debatní kroužek, 
Sbližovací aktivity, Gymnastika, Kroužek o budoucích profesích, Učení, Dobrovolnické činnosti, Zpěv, 
Paleontologie, Sochařství, Kynologie, Programy na podporu postižených dětí, Výuka hudebních 
nástrojů 

1 

 

Tabulka č. 40 

Zaměstnanci (ZŠ) 
Odpověď Četnost 

Měli by být milí 3 

Měli by být vzdělaní, Dobří učitelé, Učit zábavnou formou, Mít porozumění pro děti 1 

 

Tabulka č. 41 

Další (ZŠ) 
Odpověď Četnost 

Zábava 16 

Moderní vybavení 4 

Přestávky, Ptát se na názor dětí 3 

Každý vlastní svůj tablet/notebook, Pomoc 2 

Vstup se zvířaty, Radost, Volnost, Poslušnost, Fantazie, Žádné ubližování, Neponičené vybavení, 
Vstup zdarma, Pořádek, Vhodná teplota, Blízko k autobusové zastávce, Anonymita, Veselé barvy, 
Dobré podmínky, Hezký interiér a exteriér, Krabička na nápady, Možnost vést vlastní kroužek, Vše 
hrou, Fajn lidi, Dlouhá otevírací doba, Luxusní vybavení, Zábavný program, Důkladně se věnovat 
každému jednotlivci, Adaptační program na začátku každého kroužku, Kroužky za přijatelné ceny, 
Dobrá atmosféra, Dostatek místa 

1 
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Tabulka č. 42 

Zázemí a vybavení (Gymnázium) 

Odpověď Četnost 

Bufet nebo jiná forma stravování 14 

Hřiště 11 

Počítačové vybavení 10 

Bazén/koupaliště 9 

Posilovna, Wifi 7 

Filmy/kino 6 

Sportovní areál/tělocvična 5 

Obchody 4 

Hračky, TV, Knihovna, WC, Ubytování 3 

Tenisové kurty, Klouzačka, Legální graffiti+výbava, Tobogán, Kuchyňka, Lanové centrum, 
Čokoládová fontána 

2 

Taneční sál, Zrcadla, Ping pong, Šatny, Jezdecké centrum, Menší farma, Učební materiály, 
Odpočinková zóna, Překážková dráha, Eskalátor, Vířivka, Společenské hry, Trampolína, 
Hudební místnost, Zahrada, Škola, Dětský koutek, Lanovka, X-box, Macbooky, Pastelky, PC hry 

1 

 

Tabulka č. 43 

Aktivity (Gymnázium) 

Odpověď Četnost 

Velká nabídka kroužků 14 

Jednorázové akce (výlety, exkurze,…) 5 

Sportovní kroužky 3 

Taneční kurzy, Volnočasové aktivity, Kurzy, Jazykové kurzy 2 

Florbal, Fotbal, Freestyle fotbal, Hudební kroužky, Hry, Přehazovaná, Lukostřelba, Šerm, Psaní, 
Šachy, Logické hry, Vaření, Aktivity, Chovatelský kroužek, Samostatné studium, 
Dobrovolnictví, Tábory, Příměstské tábory, Vodáci, Soutěže 

1 
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Tabulka č. 44 

Zaměstnanci (Gymnázium) 

Odpověď Četnost 

Příjemní 2 

Schopní, Hodní, Osobní přístup k mládeži, Ochotní, Ne moc přísní, Pracují naplno, Pochopit 
když někdo něco zapomene, přece jenom jsme lidi 

1 

 

Tabulka č. 45 

Další (Gymnázium) 

Odpověď Četnost 

Zábava 7 

Dozor, Pořádek 2 

Bezpečí, Pomoc, Vegetariánské a veganské občerstvení, Pejsci, Bodyguardi, Svoboda, 
Demokracie, Květiny, Elektřina, 666 bonbonu, Hodně velká párty, Dohlédnout na to, aby 
nikdo nepoužíval návykové látky, Možnost kdykoli odejít 

1 
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DOPORUČENÍ A PODĚKOVÁNÍ 

Na základě získaných dat by bylo vhodné vytvořit seznam aktuálně dostupných volnočasových aktivit 

v okolí města Židlochovice a tento seznam zveřejnit. V dotaznících byly často žádosti na kroužky a jiné 

aktivity, které mohou rodiče se svými dětmi či mládež samotná navštěvovat již nyní; je možné, že o této 

nabídce pouze nevědí. Nabízí se však i vysvětlení (např. v souvislosti s hudebními a sportovními kroužky a 

aktivitami), že kapacitně tyto kroužky nedostačují nebo jsou zaměřené jen na děti/mládež, které se chtějí 

dané aktivitě věnovat opravdu důkladně a ne jenom jako svému koníčku. 

Další aktivity by mohly být rozvíjeny a nabízeny v nově vznikajícím volnočasovém centru pro děti a mládež, 

respektive v komunitním vícegeneračním centru. 

Důležitý je poznatek olhledně dobrovolnictví – zjištění, že část mládeže by se ráda věnovala dobrovolné 

činnosti, je jistě pozitivní, bylo by tedy vhodné se této problematice věnovat dále a koordinovat poptávku 

(která v regionu existuje - viz např. Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice pro období 

2016 – 2019) a nabídku. 

Na základě výsledků 14. otázky v dotazníku pro druhý stupeň ZŠ a Gymnázium se nabízí doporučení pro 

NZDM VATA: provést informační kampaň mezi místní mládeží. Je možné, že o této službě stále některé 

děti a mladí lidé nevědí. 

 

Ráda bych poděkovala všem školám za jejich ochotu zúčastnit se tohoto šetření. Mé díky patří také všem 

respondentům a respondentkám, kteří vyplňování dotazníků věnovali svůj čas. 

 

 

 

Vypracovala: Kateřina Veselá, DiS. 
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PŘÍLOHY 
DOTAZNÍK PRO 1. STUPEŇ ZŠ 
Dobrý den, 
rádi bychom Vás poprosili o vyplnění následujícího dotazníku, který zjišťuje poptávku po zájmových 
aktivitách pro Vaše děti. V blízké budoucnosti má vzniknout nové středisko volného času. Na základě 
tohoto dotazníku Vám budeme schopni nabídnout nové kroužky a jiné volnočasové aktivity pro Vaše 
ratolesti. Dotazník prosím vyplňujte s Vašimi dětmi, které Vás mohou inspirovat. Máte-li na prvním stupni 
dětí více, prosíme Vás o vyplnění dotazníku za každé Vaše dítě. 
Děkujeme. 
 
1. Dotazník vyplňuji za: 
A) Dceru B) Syna 
 
2. Naše dítě navštěvuje: 
A) 1. třídu B) 2. třídu C) 3. třídu D) 4. třídu E) 5. třídu 

 
3. Místo bydliště: 
A) Židlochovice  B) Vojkovice  C) Hrušovany  D) Ostatní 

 
4. Jaký je názor Vaší rodiny na kroužky a jiné volnočasové aktivity? 
A) Nepřeji si, aby naše dítě navštěvovalo kroužky a podobné aktivity 
B) Naše dítě kroužky nenavštěvuje, ale dokážeme si představit, že by začalo v případě, že je nabídka 
opravdu zajímavá 
C) Naše dítě kroužky nenavštěvuje, ale vybrali bychom si téměř z jakékoli nabídky 
D) Naše dítě kroužky již navštěvuje, ale rádi bychom nějaké přidali 
E) Naše dítě kroužky již navštěvuje, žádný nový přidávat nechceme 

 
5. Jak naše dítě nejčastěji tráví svůj volný čas. Zaškrtněte maximálně tři odpovědi. 
A) S rodinou aktivně (jezdíme na výlety, hrajeme si spolu,…) 
B) S rodinou pasivně (sledování TV, běžné trávení času v domácím prostředí,…) 
C) Se svými přáteli pobíhá venku 
D) Kroužky a jiné zájmové aktivity 
E) Hraní počítačových her 
F) Četba knih a jiné literatury 
G) Surfování na internetu 
H) Jiné: 

 
6. Domníváme se, že v okolí je dostatečná nabídka volnočasových aktivit. 
A) Ano  B) Spíše ano  C) Spíše ne  D) Ne 
 
Pokud jste v předchozích otázkách odpověděli, že o nové volnočasové aktivity zájem nejevíte, nemusíte 
pokračovat dále. Děkujeme za vyplnění. 
 
7. Raději bychom, aby naše dítě navštěvovalo kroužky v místě bydliště, než abychom za nimi 

dojížděli do vzdálenějších měst a obcí. 
A) Ano  B) Spíše ano  C) Spíše ne  D) Ne 
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8. Jak vzdálená od místa bydliště by aktivita musela být? 
A) Tak blízko, aby dítě mohlo docházet pěšky samo 
B) Maximálně 5 minut autem od místa bydliště 
C) Maximálně 20 minut autem od místa bydliště 
D) Jsme ochotni dojíždět i dál 
E) Nejsme ochotni dojíždět vůbec 

 
9. Co rozhoduje o tom, abyste Vaše dítě do kroužku přihlásili? 
A) Cena 
B) Náplň kroužku 
C) Musí tam chodit kamarád našeho dítěte 
D) Vzdálenost  
E) Doba, kdy se kroužek koná 
F) Jiné: 

 
10.  Jaké volnočasové aktivitě (kroužku, zájmu) byste chtěli, aby se Vaše dítě věnovalo? Zaškrtněte 

libovolný počet odpovědí bez ohledu na finanční možnosti. 
A) Moderní tance (break dance, hip hop,…) 
B) Tradiční tance (latinsko-americké, standardní, balet,…) 
C) Bojová umění 
D) Elektrické hudební nástroje (kytara, baskytara) nebo bicí 
E) Fotografování 
F) Počítačový kroužek 
G) Filmový kroužek 
H) Tvořivé kroužky (keramika, výtvarné činnosti, sochání,…) 
I) Divadelní kroužek 
J) Jazyky (angličtina s rodilým mluvčím,…) 
K) Jiné: 

 
11. Pokud k tomuto tématu chcete něco dodat, zde máte prostor: 
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DOTAZNÍK PRO 2. STUPEŇ ZŠ 
 
Dobrý den, 
rádi bychom Vás poprosili o vyplnění následujícího dotazníku, který mimo jiné zjišťuje Vaše zájmy. Na 
základě tohoto dotazníku Vám budeme schopni nabídnout nové kroužky a jiné volnočasové aktivity. Pokud 
na některou z otázek nebudete chtít odpovědět, raději ji přeskočte. Nepravdivé odpovědi mohou celé 
šetření zkreslit. 
V rámci tohoto dotazníku bychom se Vás také rádi zeptali na téma zneužívání návykových látek. Jelikož se 
jedná o téma, které je citlivé, ujišťujeme Vás, že se k údajům nedostane žádný z Vašich rodičů či učitelů. 
Dotazník je anonymní.  
Děkujeme. 
 
1. Pohlaví  
a. Žena 
b. Muž 
 
2. Místo bydliště 
a. Židlochovice 
b. Vojkovice 
c. Hrušovany 
d. Ostatní  
 
3. Aktuální ročník 
a. 6. ročník 
b. 7. ročník 
c. 8. ročník 
d. 9. ročník 
 
4. Můj názor na kroužky a jiné organizované aktivity 
a. Nikdy bych je nenavštěvoval/a 
b. Nabídka by musela být opravdu zajímavá, abych se rozhodl/a nějaký kroužek navštívit 
c. Kroužky nenavštěvuji, ale dokázal/a bych si vybrat z téměř jakékoli nabídky 
d. Kroužky navštěvuji, na více již čas nemám 
e. Kroužky navštěvuji, pokud mě nabídka zaujme, ráda přidám další 
 
5. Jak nejčastěji trávím svůj volný čas (zaškrtni maximálně tři odpovědi) 
a. Sport aktivně (tréninky, kroužky,...) 
b. Sport pasivně (sledování zápasů či závodů,..) 
c. Kultura aktivně (návštěva koncertů, kina, kulturních akcí, apod) 
d. Kultura pasivně (poslech hudby, sledování filmů na počítači 
e. Surfování na internetu  
f. Hraní počítačových her 
g. Setkávání se s přáteli 
h. Četba knih, časopisů apod. 
i. Jiné: 
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6. Ke každé aktivitě napište, jak moc by Vás zajímala, kdy byla v blízkosti Vašeho bydliště a nezáleželo 
by na výši kurzovného. Do prázdného políčka napiš svoji odpověď ve formě A, B, C nebo D podle 
následujícího hodnocení: 
 
A) Stoprocentně bych navštěvoval/a 
B) Dokážu si představit, že bych takovou aktivitu navštěvoval/a 
C) Nemyslím si, že by se mi taková aktivita líbila 
D) V žádném případě 
 

Moderní tance (street dance, break dance, hip hop,..)   

Jiné tance (latinskoamerické, standardní, společenské,...)   

Bojová umění (krav maga, filipínská bojová umění, tai chi,..)   

Hudební kroužek (elektrická kytara, basová kytara, bicí,...)   

Jazyky (angličtina s rodilým mluvčím,…)   

Fotografický kroužek   

Filmový kroužek   

Počítačový kroužek (jak vytvořit webové stránky,...)   

Make-up a móda   

Novinový kroužek (vytvoření redakce s vlastním časopisem či novinami)   

Posilovna   

Různé bmx dráhy s možností vypůčení kola   

Mixážní pult pro elektronickou hudbu   

Divadlo, herectví, režisérství   

Vzdělávací kurzy (příprava na přijímačky, doučování,…)   

Tvůrčí kurzy (malování, sochání, keramika…)   

Graffiti    

Jiné (napište vlastními slovy, jaká jiná aktivita by Vás zajímala. Pokud Vás nic nenapadá, přeskočte): 
 
7.  Myslím si, že v okolí je dostatečná nabídka volnočasových aktivit 
a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 
 
8. Raději bych kroužky navštěvoval/a v místě bydliště, než za nimi dojížděl/a do vzdálenějších měst a 
vesnic 
a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 
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9. Jak daleko musí aktivita být, abych za ní docházel/a. 
a. Maximálně 5 minut od místa bydliště 
b. Maximálně 20 minut od místa bydliště 
c. Jsem ochotný/á dojíždět i dál 
d. Nejsem ochotný/á docházet vůbec 
 
10. Bylo by pro mě motivující, kdyby o mých aktivitách vyšlo fotografické album, video či vyšel článek. 
a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 
 
11. Chtěl/a bych se podílet na vzniku takového prostoru, které by nabízelo volnočasové aktivity. 
a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 
 
12. Dokáži si představit, že bych ve svém volném čase byl/a dobrovolníkem/dobrovolnicí 
a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 
 
(Pokud ne, pokračujte otázkou č. 14) 
 
13. Zajímám se o dobrovolnictví v oblasti (můžete zaškrtnou libovolný počet možností) 
a. Pomoc starým lidem (předčítání, docházení na nákupy, počítačové kurzy,...) 
b. Pomoc s malými dětmi (hlídání dětí v době kroužků pro maminky,...) 
c. Výpomoc při kulturních, sportovních atd. akcích 
d. Doučování mladších dětí 
e. Výpomoc se zvířaty (např. v útulku,...) 
f. Jiné: 
 
14. Vím, co je to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VATA Židlochovice 
a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 
 
15. Navštěvuji NZDM VATA Židlochovice 
a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 
 
16. Představte si, že jste ředitelem/ředitelkou centra pro děti a mládež, co by zde nemělo chybět? 
Popusťte uzdu své fantazii: 
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DOTAZNÍK PRO GYMNÁZIUM 
 

- Viz dotazník pro 2. stupeň, jediná odlišnost je v otázce č. 3: 
 
3. Aktuální ročník 
e. Prima    e.  Kvinta 
f. Sekunda   f.  Sexta 
g. Tercie    g.  Septima 
h. Kvarta    h.  Oktáva 
 
 


