
Dotazník pro rodiče 2016       Téma: Volný čas 

 

Děkujeme za odpovědi, případné komentáře prosím napište na druhou stranu dotazníku. 

 

Dobrý den,  

 v rámci tvorby Plánu rozvoje obce jsme na Vaší škole uspořádali několik besed se žáky nad 

tématem „jak trávíte svůj volný čas“. Jejich odpovědi bychom rádi doplnili o Váš názor na 

danou věc. Správnou odpověď označte křížkem  x, nebo dopiště. 

 

1. Do které třídy chodí Váš syn, dcera?   syn  dcera  1   2    3    4   5   6    7    8    9 

                         

 

2. Kde hledáte informace o možnostech trávení volného času Vašich dětí?  

  V obecním zpravodaji. 

  Na internetu. 

  U známých. 

  Od dětí. 

  Z vývěsních ploch. 

  Nevyhledávám informace.

  

 

3. Napište, kam by jste chtěli, aby Vaše dítě chodilo, ale nemá tu možnost: 

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

 

4. Jestli-že Vaše dítě nemůže, nebo přestalo chodit na nějaký kroužek – proč tomu tak je?  

  Kroužek je drahý 

  Kroužek je daleko 

  Kroužek je ve špatný čas 

  Nevzali ho do kroužku 

  Nesedí mu vedoucí 

    Další důvod ………………………………………. 

  Dítě chodí tam, kam chce. 

 

5. Víte, kde se Vaše dítě schází s kamarády a tráví svůj volný čas?  

 ANO   NE 

Kde? …………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Chybí v Červené Vodě jakékoli místo (např. místnost, vybavený a ohraničený venkovní prostor) 

pro trávení volného času?    ANO   NE 

 Jaké? …………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Víte v Červené Vodě o nějakém místě pro trávení volného času, které by potřebovalo nějakou 

úpravu? Např. opravu vybavení? …………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Máte přehled o hospodaření spolku, organizace, do které Vaše dítě dochází? (Např. ze schůzí 

nebo Výročních zpráv?)   ANO   NE 

 

9. V Červené Vodě probíhá několik kroužků, které jsou pro děti a mládež zdarma. Pokud by byly (z 

důvodu nákupu nového vybavení atp.) zpoplatněny drobnou měsíční částkou, bylo by to pro vás 

zásadně omezující?    ANO   NE 

 

10. Je možnost založení cyklistického kroužku pro děti. Myslíte si, že by Vaše dítě mělo o tento 

kroužek zájem?   ANO   NE 


