Financováno z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Zlepšení kvality
procesního řízení a strategického managementu města Černošice“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/53.00083.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČERNOŠICE

DOTAZNÍK
RODINY S DĚTMI
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Vyplněním dotazníku pomůžete zmapovat názory významné skupiny obyvatel
našeho města. Výstupy průzkumu bude používat příslušná pracovní skupina.
Máte‐li zájem zapojit se aktivně do činnosti pracovních skupin, uveďte na konci
dotazníku své kontaktní údaje. V případě, že potřebujete s vyplněním dotazníku
pomoci, kontaktujte nás. Děkujeme!
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1. Kolik dětí předškolního věku je ve vaší rodině?
jedno
dvě
tři a více
2. Vaše (dítě)děti v současné době navštěvuje/jí) MŠ?
ano
ne
3.

Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ano, tak zaškrtněte:
v Černošicích
jinde (kde) …………………………………………………………………………….………………….…………

4. Typ školky
státní
soukromá
Proč jste volili tento typ školky?.......................................................................................
5. Ve volném čase využívají děti nabídku těchto aktivit:
sportovní (jaké, případně kde)……………………………………………………………………….……
jazykové (jaké, kde) ……………………………………………………………………………………………..
umělecké (jaké, kde) …………………………………………………………………….……………………
jiné (jaké, kde) …………………………………………………………………………………………………..
6. Uvítali byste ještě další typ volnočasových aktivit?
ano
ne
Pokud jste odpověděli ano, jakých aktivit by se to týkalo ………………………………….………
7. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o nabídce aktivit pro vaše děti?
ano
ne
Pokud ne, jakým způsobem navrhujete informovanost zlepšit ……………………………....
..…………………………………………………….………………………………………………………………………….
Pokud ano, jaký způsob informování nejvíce využíváte a vyhovuje vám ……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Pohybujete se po Černošicích s kočárkem?
ano
ne
Pokud ano, popište, kde máte největší problém a jaký……………………………………………….
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9. Navštěvujete mateřské centrum?
ano
ne
10. Jak jste spokojeni s počtem a vybavením veřejných dětských hřišť?
ano
ne
11. Jaké nové prvky byste na nich uvítali?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Které hřiště nejvíce využíváte?
v Domažlické ul.
před ZŠ Mokropsy
u knihovny v Riegrově ul.
u kostela v Komenského ul.
v Červánkové ulici
V jaké lokalitě vám hřiště chybí………………………………………………………………………………..
13. . Uvítali byste, kdyby MŠ fungovaly i během prázdnin?
ano
ne
Pokud ano, v jakém termínu? ……………………………………………………………………………………
14. A byli byste ochotni za prázdninovou školku zaplatit vyšší školné?
ano
ne
15. Uvítali byste delší otevírací dobu MŠ ?
ano
ne
Pokud jste odpověděli ano, tak do jaké doby navrhujete otevření MŠ ……………………..
…...……………………………………………………………………………………………………...………………………
16. Když se rozhodujete, do jaké ZŠ zapíšete svého předškoláka (předškolačku), co je pro vás
důležité?
nabídka jazyků ve výuce
osobní kvality učitelů
čistota okolo školy
kvalita tělocvičny a sportovišť u školy
nabídka aktivit školy (divadla, výlety, zimní lyžařské kursy, apod.)
komunikace mezi školou a rodiči
vzhled jídelny a kvalita jídel
družina (cena, doba otevření, ranní družina)
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17. Jaké služby a aktivity vám v Černošicích chybí, co byste uvítali, co jako rodiče předškoláků
postrádáte:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chcete‐li nám na sebe nechat kontakt, učiňte tak, prosím, zde ☺
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….

DOTAZNÍKY ODEVZDÁVEJTE NA SBĚRNÁ MÍSTA DO 10. LEDNA 2011

Distribuční místa:
MěÚ Černošice, Riegrova 1209
Dům s pečovatelskou službou, Vrážská 1805
Technické služby, Topolská 660
a další (školky, lékaři, lékárny)

Sběrná místa:
MěÚ Černošice, Riegrova 1209 (podatelna)
Dům s pečovatelskou službou, Vrážská 1805
Technické služby, Topolská 660
Na všech těchto objektech jsou vedle vchodu umístěny schránky
s označením „DOTAZNÍKY“, do nichž můžete dotazníky vhodit.
komunitni.plan @mestocernosice.cz
+420 725 031 834 Miroslav Strejček – metodik projektu
+ 420 604 268 000 Daniela Göttelová – místostarostka
MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Více informací na www.mestocernosice.cz a v Informačním listě (IX, XI, XII).

