ANKETA - VYHODNOCENÍ
Anketa vznikla pro potřeby KŠ Kasejovice, o. s. za účelem zmapování zájmu veřejnosti o
vzdělávací, volnočasové, sportovní a jiné aktivity.
Získané výsledky jsou pouze orientační.
Hodnocení se účastnilo celkem 40 osob.

Počet
zájemců
9
2
7
9
3
5
4
2
1
11
6
5
3
8
3

Název kurzu

Základy práce s počítačem
Základy digitální fotografie
Fotografický kurz
Anglický jazyk – začátečníci
Anglický jazyk – pokročilí
Německý jazyk – začátečníci
Německý jazyk – pokročilí
Francouzský jazyk – začátečníci
Italský jazyk - začátečníci
Keramika
Rukodělné kurzy – paličkování, korálkování
Kurz první pomoci pro děti
Přírodovědný kroužek
Jezdecký kroužek
Poruchy učení – uvedení do problému, doučování pro děti s
poruchou učení
6
Jóga
8
Zumba
1
Zumba gold – cvičení pro dříve narozené a hůře pohyblivé
7
Lady latin dance – latinskoamerické tance upravené pro sólové
tanečnice
11
Taneční kroužek pro děti
3
Seminář výroba adventních věnců
1
Seminář výroba posvícenských ozdob
Jiný kurz Judo, karate pro děti
Pokročilá práce s počítačem – programování
Parcour

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na
prosazování rovných příležitostí žen a mužů“

Termín konání kurzu
Všední den
Od 16 hod
Od 17 hod
Od 18 hod
Jiný čas

4
9
13
12
1 (neupřesněno)

Sobota
Od 10 hod.
Od 14 hod.

1
1
3

Neděle
Od 11 hod.
Od 15 hod

1
0
4

Jiný čas

0

Jiný čas

1 (od 18 hod.)

Vyhodnocení
-

Největší počet osob, celkem 11, by mělo zájem o keramiku a taneční kroužek pro
děti.
9 zájemců by chtělo navštěvovat kurz základy práce s počítačem a anglický jazyk
pro začátečníky
8 osob by si přálo navštěvovat jezdecký kroužek a lekce zumby.
7 osob pak by navštěvovalo lady latin dance

-

Nejvíce zájemců by navštěvovalo kurzy ve všední den od (13), od 18 (12) a od 16
(9) hodin.

-

O hlídání dětí v době kurzu má zájem jen 1 osoba.

Poznámka koordinátora
Data byla sbírána od 15. 5. 2012 do 20. 6. 2012.
15. 5. 2012 byla anketa zveřejněna v Kasejovických novinách. Na touto cestou
zveřejněnou anketu zareagovalo pouze 10 respondentů.
Po té byla anketa po zasedání ustavující valné hromady KŠ Kasejovice mírně
doplněna dle připomínek valné hromady – konkrétně byl doplněn jezdecký kroužek a
přírodovědný kroužek – a předána prostřednictvím ZŠ Kasejovice rodičům žáků ZŠ
Kasejovice. Na takto prezentovanou anketu odpovědělo celkem 30 respondentů.
Respondenti byli též dotazování, jakou částku by byli ochotni zaplatit za lekci daného
kurzu. Tato částka se u různých respondentů značně lišila. Pohybovala se mezi 20 až
800 Kč a lze předpokládat, že někteří dotazovaní uvedli částku, jíž by byli ochotni
zaplatit za celý kurz, nikoli za jednu lekci.
.

V Kasejovicích 22. 6. 2012

Lenka Černá (Koordinátor KŠ Kasejovice, o. s.)
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