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Příloha Výzkumné zprávy

Jak jste spokojeni s trávením svého volného času?
Dotazník pro žáky 2. stupně ZŠ Manětín

(

1. Napiš název města nebo vesnice, ve které bydlíš:
77x zodpovězeno











0x nezodpovězeno

Bezvěrov (15x)
Horní Bříza
Hrádek
Hrnčíře
Hvozd (2x)
Manětín (28x)
Nečtiny (14x)
Štědrá (4x)
Štichovice (3x)
Žlutice

2. Do jaké třídy chodíš?
76x zodpovězeno

1x nezodpovězeno
6.
7.
8.
9.

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

6

17

22,4%

7

22

28,9%

8

20

26,3%

9

17

22,4%

3. Jsi holka nebo kluk?
77x zodpovězeno

0x nezodpovězeno
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ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

holka

36

46,8%

kluk

41

53,2%

Vlastní text:

1

1,3%

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

autem

11

14,7%

autobusem nebo vlakem

51

68,0%

pěšky

17

22,7%

na kole

1

1,3%

jinak (napiš jak):

4

5,3%

 Nebinární

4. Jak se do školy dopravuješ?
75x zodpovězeno





2x nezodpovězeno

autobusem
koloběžka
seskok padákem (2x)

5. Jsi spokojený s cestováním do školy?
76x zodpovězeno

1x nezodpovězeno
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ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

je to v pohodě

35

46,1%

jde to

29

38,2%

nic moc

7

9,2%

katastrofa

5

6,6%

6. Pokud ti na cestě do školy něco vadí, napiš co:
77x zodpovězeno

0x nezodpovězeno





nic mi nevadí, vše je OK (15x)
jít do školy (2x)
všechno








pozdní příjezd do školy
často přijíždíme pozdě na zastávku
ráno autobus přijíždí dlouho a nemáme čas jít třeba do krámu pro svačinu
autobus se často zpozdí
často přijíždíme dosti pozdě a po škole na autobus čekáme déle než hodinu, a když máme 6 hodin
tak přes 2 hodiny
zrušili časy, které nám dříve více vyhovovaly.




je to moc dlouhé, daleko (2x)
mám dlouhou cestu




nepříjemní řidiči
rodiče




vadí mi vstávání do školy
ne nevadí, až na to že stávám v 5:30 a v 6:14 mi jede autobus








vadí mi, že nemáme Angličtinu
bolí mě nohy
musím mít roušku
musím vodit sourozence do školky
musím daleko jezdit autem, radši bych byla, kdybych k nám jezdil autobus
v buse je málo holek





klima (2x)
v zimě je zima (2x)
horko

7. Musíš někdy po konci školy čekat na dopravu domů (např. čekáš na
autobus/vlak nebo na auto)?
77x zodpovězeno

0x nezodpovězeno
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ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

ano, čekám déle než půl hodiny

37

48,1%

ano, ale čekám méně než půl hodiny

17

22,1%

ne, čekám buď pár minut a jedu, nebo i hned - jdu pěšky, jedu na
kole

23

29,9%

Vlastní text:

6

7,8%

Poznámka k “ano, čekám déle než půl hodiny”:
 podle dnu občas se nestíhám ani pořádně najíst a občas čekám
 ale nechodím pěšky
Poznámka k “ano, čekám méně než půl hodiny”:
 pokud mám kroužek, nestíhám autobus a jedu autem domů
Poznámka k “ne, čekám buď pár minut a jedu, nebo i hned – jdu pěšky, jedu na kole”:
 záleží na dnu, někdy jedu hned a občas čekám déle než půl hodiny (ale sem spokojený)
 (poznámka: zaškrtnuto – jdu pešky)
Jiné vyjádření:
 Záleží na dnu, někdy méně než půl hodiny někdy více

8. Co všechno po škole děláš?
77x zodpovězeno

0x nezodpovězeno

Výběr z možností, více možných
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ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

jsem v družině

3

3,9%

mám kroužek (sport, skaut, výtvarka a tak podobně)

17

22,1%

jsem u kámoše/kámošky doma

16

20,8%

jdu na hřiště

9

11,7%

jsem prostě venku a nikdy nevím přesně, co dělat budu

36

46,8%

jsem doma

35

45,5%

Dělám něco jiného:

26

33,8%



















hraju na počítači, hraju hry na PC (9x)
dělám něco jiného (2x)
skaut (2x)
seskok padákem (2x)
hraji fotbal (2x)
čtu si, učím se Japonsky, hraju na ukulele nebo kytaru, poslouchám písničky, kreslím, sportuji
chodím se psem ven
jsem venku od té doby, co jsem přišla ze školy
koukám na anime
chodím s pejskami na procházky
hraju si s kočkama
kydám, starám se o koně a chodím na brigády
jezdím na motorce
tenis
čekám na autobus
hudebka, nauka, orientační běh
jdu s kamarády ven

9. Jak často máš organizovaný kroužek?
57x zodpovězeno

20x nezodpovězeno
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ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

jednou týdně

17

29,8%

dvakrát týdně

10

17,5%

třikrát týdně

2

3,5%

čtyřikrát týdně anebo ještě častěji

4

7,0%

Vlastní text:

24

42,1%




nemám / nechodím / žádný kroužek nemám (19x)
nikdy (5x)

10. Zažíváš po škole ve volném čase někdy nudu, která by tě štvala?
77x zodpovězeno

0x nezodpovězeno

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

ne, nikdy

24

31,2%

občas jo, ale málokdy

38

49,4%

celkem často

13

16,9%

skoro pořád

3

3,9%

11. Jaký kroužek by si chtěl navštěvovat, kdyby to šlo? (Napiš jakýkoliv tě
napadne, nejde o to, jaké jsou možnosti, ale co by tě opravdu bavilo. A napiš
jich klidně víc):
77x zodpovězeno









0x nezodpovězeno

bojové sporty, např, MMA, judo, kik box, kung Fu, obranný sport (7x)
bazén / plavání (6x)
florbal (6x)
gymnastika (4x)
tanec (3x)
koně – jízda na koních, starání se o koně (3x)
seskok padákem (3x)
fotbal (2x)
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ringo (2x)
airsoft (2x)
baskettball, hokej
parkour
např. posilovna
stolní tenis
šachový klub
tenis
bruslení
vybíjená, přehazovaná
skejtování
balet
chtěla bych znovu hrát házenou, ale nestíhám, protože jsme se odstěhovali a mám to daleko
hraní míčových her
nějaká sportovní aktivita, jakákoliv kromě fotbalu
no kromě koní dělám MMA a nic jinýho dělat nechci















zemědělství (3x)
kroužek, na kterých by se prováděly chemické pokusy (2x)
hasiči (2x)
přírodovědný, jazykový kroužek
rýžování zlato s možností ponechat si výsledek
skládat puzzle
umění
malování
herectví
čtecí kroužek
lekce kytary
nějaký kroužek, kde se pracuje se zvířaty
sexuální výchova








hraní počítačových her (3x)
programování (2x)
gaming
hraní online her
na počítačový kroužek, kde by jsme mohli hrát nějaké hry dle vlastního výběru (Minecraft, CS go,
lolko atd...)
informatika




nic, žádný (5x)
nevím (2x)
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12. Kde trávíš nejvíce času po konci školy:
77x zodpovězeno

0x nezodpovězeno

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

ve městě, kde je škola

33

42,9%

tam kde bydlím (do školy musím dojíždět)

47

61,0%

v městě nebo vesnici, kde ani nebydlím, ani tam nechodím do
školy

7

9,1%

Vlastní text:

3

3,9%

 nevyplněno
 záleží na dni (2x)

13. Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas?
76x zodpovězeno

1x nezodpovězeno

35

32
28

30
23

25
20
15
10

16
10

18

21

23

25 26
22

18

29

28
22

17
14
8

6

4

5

23

22
19
14

5

12

10

4
1 0 0 0

0
v rámci
neorganizovaně
pravidelných (s kamarády, na
volnočasových hřišti, v parku
organizovaných
apod.)
aktivit
(sportovní,
umělecké
kroužky, skaut
aj.)

s prarodiči
apod.

při společných
aktivitách s
rodiči

1 - nejčastěji

2 - často
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doma u
počítače /
mobilu /
tabletu

3 - občas

doma u televize doma při jiných
činnostech

jinak

4 - nikdy

9

1NEJČASTĚJI

2ČASTO

3OBČAS

4NIKDY

10

16

18

23

18

21

23

8

s prarodiči apod.

4

17

28

22

při společných aktivitách s rodiči

6

25

26

14

doma u počítače / mobilu / tabletu

22

28

19

5

doma u televize

4

22

32

14

doma při jiných činnostech

12

29

23

10

Jinak:

1

0

0

0

v rámci pravidelných volnočasových
organizovaných aktivit (sportovní, umělecké
kroužky, skaut aj.)
neorganizovaně (s kamarády, na hřišti, v parku
apod.)

 jen tak venku s kámoškou

14. Teď už víme, co děláš a jak často. Ale potřebujeme vědět, co tě baví nejvíc
z toho, co už děláš. Co tě nejvíc baví?
77x zodpovězeno

0x nezodpovězeno




hraní na mobilu, počítači, hraní her, airsoft, farming simulátor, e-sport (21x)
sledování seriálů, filmů (4x)






















fotbal (10x)
motorka – jezdit na motorce, motocross, vše kolem toho (5x)
koně – parkur, jezdectví, jezdit na koních (4x)
psi – hraní se psem, procházky se psy (3x)
posilovna, posilování (3x)
tanec (3x)
ježdění na kole (2x)
seskok padákem (2x)
různé sporty
tenis
MMA
orientační běh
požární sport
gymnastika
hokej
baví mě po škole běhat, vyčistí mi to vždy hlavu
cvičit, hýbat se
být se zvířaty
vybika
plavání







procházky, chození ven (8x)
chodit ven s kamarády (7x)
trávit čas s kamarády (5x)
trávení času s rodiči a sourozenci (4x)
hrát s kamarády na počítači (2x)
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jakékoliv aktivity s kamarády
chodit ven s holkou
















zemědělství, farmaření, práce na zahradě, zemědělské stroje (4x)
kreslení, malování, výtvarná výchova, malování podle čísel (4x)
čtení (3x)
skaut (3x)
cestování, jezdit na výlety (2x)
poslech hudby (3x)
hra na hudební nástroj, klavír, basa, bubny (3x)
kroužky
japonština
spát
společenské hry
hasiči
zpěv
dělat nové věci, poznávat nové lidi apod.

15. A co by tě bavilo nejvíc? Je jedno, jestli je to možný, prostě napiš, co by
bylo nejlepší, kdyby to bylo možný:
77x zodpovězeno

0x nezodpovězeno

Textová odpověď





nevím (3x)
nechodit do školy (2x)
nic





















nejvíc by mě bavilo hrát PC hry (4x)
plavání (4x)
skákat s koňmi parkur, jezdectví (4x)
tanec, dělat dál balet (4x)
seskok padákem (3x)
posilovna (3x)
bojový sport, MMA, kik box (2x)
fotbal (2x)
jezdit motocros (2x)
střelba ze zbraní (2x)
jezdit na el. koloběžce, na kole (2x)
trávit čas ve fitku/welness
požární sport ten, mě baví nejvíc
gymnastika
ringo, přehazka, vybíjená
kdybych mohla s mojí nej. kamarádkou dojíždět na judo
kdybych mohl závodit častěji v zahraničí
adrenalin, odreagování
jet se podívat na finále World Cupu








cestování, poznávat nová místa, jezdit se školou na výlety (6x)
starat se o zvířata (veterinář), být se zvířaty (2x)
zemědělství, jezdit s traktorem (2x)
mít dalšího psa a chodit s ním ven
poslouchat metal, hrát na basu a na bubny
hasičství
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čtení
spaní












být více venku, chodit ven s holkou, s kamarády, kteří jsou daleko (4x)
být s mojí partnerkou, být s přáteli (2x)
mít magické schopnosti, být kouzelník v magickém světě (2x)
přejmenovat se na (jméno nelze přečíst) a objevovat Atlantidu na železném drakovi jménem Bořivoj
být každý den u mých prarodičů
jezdit s tátou do práce
hrát hry více na hřišti
vrátit se do minulosti
vrátit lyžák
řídit auto

16. Kolik hodin denně trávíš na mobilu, kompu, nebo u televize? Jasný je, že
každý den je to jiný, ale zkus odhadnout průměr:
77x zodpovězeno


































0x nezodpovězeno

0,5 hodiny (2x)
1 hodinu (3x)
1,5 hodiny (2x)
1,5-2 hodiny (1x)
2 hodiny (5x)
2-3 hodiny (4x)
2-4 hodiny (1x)
2,5 hodiny (1x)
3 hodiny (11x)
3-4 hodiny (3x)
3-5 hodin (1x)
3-6 hodin (2x)
3-9 (1x)
4 hodiny (7x)
4 hodiny na telefonu ale volám si s kamarádem
4-5 hodin (1x)
5 hodin (3x)
5,5 hodiny
5-6 hodin
6 hodin (3x)
7 hodin (3x)
7-9 hodin
8 hodin (1x)
8-10 hodin (1x)
9-11 hodin (1x)
10 hodin (3x)
14 hodin (1x)
15 hodin (1x)
25 hodin (2x)
málo
mobil – 40 min. – 1 hod., televize - 2 h, počítač nemám
na mobilu třeba 1 h denně, na PC 3-4 h, a TV nesleduji
na televizi 6 hodin
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nechci být zavislá, ale jakmile se podívám na mobil tak ho musím mít, 1-3 hod mobil,1-2 hodiny
tablet, 1-2 hodiny televize. Každý den mám něco, né vše najednou, nejčastěji mobil
o víkendu až 6 hod. denně a v týdnu 3-4 hod.
o víkendu přibližně 6-10 hodin (málo kdy), v týdnu 5-6 hodin




17. Co nejčastěji děláš o víkendu?
75x zodpovězeno
45

2x nezodpovězeno

42

40

37
33

35
30

25

24

25
18 18

20
15
10

16

14

12

26

24

27

26

15

21

20

18
14

13

10

8

7 6

6

5

13
6

4

3
0 0 0

0
chodím na
kroužek

jsem s
s prarodiči nebo jsem s rodiči a
kamarády, na
u jiných
něco děláme
hřišti, v parku a příbuzných
spolu
podobně
apod.
1 - nejčastěji

2 - často

jsem doma u
počítače /
mobilu /
tabletu
3 - občas

jsem doma u jsme doma, ale
televize
nejsem ani na
mobilu, u
počítače nebo
televize

Jinak

4 - nikdy

1NEJČASTĚJI

2ČASTO

3OBČAS

4NIKDY

chodím na kroužek

7

6

12

42

jsem s kamarády, na hřišti, v parku a podobně

18

18

25

14

s prarodiči nebo u jiných příbuzných apod.

10

16

33

15

jsem s rodiči a něco děláme spolu

14

24

26

8

jsem doma u počítače / mobilu / tabletu

18

24

26

6

jsem doma u televize

4

13

37

20

jsme doma, ale nejsem ani na mobilu, u
počítače nebo televize

6

13

21

27

jinak

3

0

0

0

 jsem v lese
 nudím se
Poznámka k první odpovědi:
 jsem na závodech/soustředění
 o víkendu kroužky nemám
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18. Kdyby se mělo stavět někde blízko tebe hřiště, jaké by mělo být? Pokud
by tam mělo být více možností, zaškrtni jich více, maximálně ale 3:
76x zodpovězeno

1x nezodpovězeno

Výběr z možností, více možných

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

parkour park

11

14,5%

skate park

20

26,3%

bmx freeride park

5

6,6%

hřiště s posilovnou

42

55,3%

hřiště na fotbal a basketbal

21

27,6%

chtěl bych něco jiného (napiš co):

24

31,6%






















bazén, nějaké místo na plavání (4x)
seskok padákem (2x)
motokrosovou trať (2x)
airsoft hřiště (2x)
cyklotrasu
fitness centrum
hřiště na kolečkové brusle
hřiště na tenis
hřiště na fotbal a basketball
hokejový hřiště
jump arena
umění
aby tam byli vysouvací tyče na tanec
nebo kroužek na box
herna PC nebo mobilních her
seskok padákem
je mi to jedno
je mi to jedno nechodil bych tam
normální
JZD

19. Když máš nějaký problém, který tě trápí, kdo ti ho nejčastěji pomáhá řešit?
76x zodpovězeno

1x nezodpovězeno
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ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

máma nebo táta

41

53,9%

brácha nebo ségra

16

21,1%

někdo jiný z rodiny

4

5,3%

učitel nebo učitelka

1

1,3%

kámoš nebo kámoška

36

47,4%

Někdo jiný (napiš prosím, kdo to je):

22

28,9%





















nikdo (2x)
nikdo, nechávám si to pro sebe
já sám
často sama
řeším si problémy sama :)
nechávám si to pro sebe
nikomu to neřeknu
nikoho na to nemám, řeším to posilováním a rychlým ježděním na motorce
nemám problémy
máma (2x)
babička
ségra
pes
záleží, o jaký problém se jedná
můj nejlepší kamarád nebo můj kluk :)
moje holka
tomas
počítač
seskok padákem (2x)
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