
celkem respondentů 132

ano 88 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ne 44 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2.

do 1 roku 4 IIII

1 rok 4 IIII

2 roky 13 IIIIIIIIIIIII

3 roky 21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

4 roky 9 IIIIIIIII

5 let 29 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

6 let 21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

7 let 17 IIIIIIIIIIIIIIIII

8 let 16 IIIIIIIIIIIIIIII

9 let 10 IIIIIIIIII

10 let 17 IIIIIIIIIIIIIIIII

11 let 11 IIIIIIIIIII

12 let 15 IIIIIIIIIIIIIII

13 let 11 IIIIIIIIIII

14 let 10 IIIIIIIIII

15 let 6 IIIIII

16 let 4 IIII

12 IIIIIIIIIIII

6 IIIIII

60 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5 IIIII

2 II

18 IIIIIIIIIIIIIIIIII

4 IIII

2 II

16 IIIIIIIIIIIIIIII

18 IIIIIIIIIIIIIIIIII

12 IIIIIIIIIIII

31 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

12 IIIIIIIIIIII

21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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1 I
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2 II

15 IIIIIIIIIIIIIII

0

8 IIIIIIII

2 II
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nic nepreferujeme, lesní ZŠ, Svobodná škola,  Bilingvní škola, 

nízká nabídka středních škol, nejsme vyhraněni, neznám 

nabídku, neznám jednotlivé směry,….

5 IIIII

48 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

44 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

35 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

např. 

potřeba alternativního přístupu, dcera není očkována, hledání více 

respektu, potřeba projektového vyučování, kvalita učitelského sboru, 

domácí prostředí, celodenní pobyt venku, dcera má své tempo, 

respekt k dětem, menší kolektiv, jiný přístup než klasické školy, klima 

školy, mentální retardace dítěte, nedostatek míst v MŠ Tylovice ...

např. 

individuální přístup, kvalita vzdělávání a vyučujících, menší kolektiv, 

komunikace s budoucím vyučujícím, nastavení hodnocení, vzdálenost 

od bydliště, způsob výuky, přátelská atmosféra, dostupnost a kvalita 

vzdělávání, renomé školy, klima školy, osobní přístup, vize školy, 

umístění školy, výuka jazyků, přístup učitelů

např. 

více alternativního vzdělávání, děkuji za tuto aktivitu, dobrých učitelů 

je málo, důležitý je ředitel, portfoliové přezkoušení, vzdělávání našich 

dětí bude mít vždy přímý dopad na budoucí vývoj našeho regionu, 

více podpory nestátních zařízení…

ABC školka

Je vzděláváno doma

Je vaše dítě/vaše děti přihlášeno 

k trvalému pobytu v Rožnově p. 

R.

1.

Ulice bydliště v Rožnově viz celkový výstup z dotazníku

Sdělte nám, prosím věk vašeho 

dítěte/ Vašich dětí
3.

5.

nenavštěvuje zatím 

navštěvuje mimo Rožnov

4.

Jaký byl hlavní důvod, proč jste 

pro vzdělávání svého dítěte zvolili 

MŠ/ZŠ nezřizovanou městem

Moje dítě 

navštěvuje 

následující 

vzdělávací 

zařízení

Rožnovská lesní škola

Montessori škola Na vlně

ZŠ Sedmikráska

Gymnázium (osmiletý)

ZŠ Tyršova

Klubko - Montessori škola

Dětská skupina Mamiláček

ScioŠkola

PRIGO škola

PORG

Svět vzdělávání

žádný, současný vyhovuje

Waldorfská škola

Montessori škola Na vlně

Daltonská škola

Jenská škola

Začít spolu

Zdravá škola

předškolního vzdělávání

základního vzdělávání

předš. i zákl. vzdělávání

nechybí, vyhovuje

6b.

Dotazník - rodiče - školy nezřizované městem/domácí vzdělávání

7.

8.
Chcete-li ještě něco dodat k 

uvedeným otázkám:

V případě, že je Vaše dítě zatím v 

předš. věku, co pro Vás bude 

důležité pro výběru základní 

školy

6a.

jiná 36

Jaký 

vzdělávací 

směr/alterna

tivní typ škol 

v Rožnově 

postrádáte?

Vámi 

vybraný typ 

školy Vám 

chybí u 


