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Úvod 
 
Tato závěrečná zpráva přináší výsledky analýzy potřeb trávení volného času v ORP Rožnov pod 

Radhoštěm. Byla provedena jako součást projektu Místní akční plán vzdělávání II v ORP Rožnov pod 

Radhoštěm (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010697). Které realizuje Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

v období 1. 7. 2019 až 30. 6. 2022.  

V rámci této analýzy byla realizována dvě dotazníková šetření. Jedno zaměřené na žáky základních 

škol a nižší ročníky gymnázií v ORP Rožnov pod Radhoštěm. A druhé dotazníkové šetření cílilo na 

jejich rodiče. Obě dotazníková šetření byla realizována na přelomu let 2021 a 2022.  

 

Cíle analýzy 

Cílem analýzy bylo popsat, jak žáci základních škol v ORP tráví volný čas a jak využívají nabídku 

zájmových kroužků. A to z pohledu samotných žáků tak i z pohledu rodičů. Aby průzkum splnil takto 

vytyčený cíl, zaměřil se na zodpovězení několika hlavních otázek:  

• Jak žáci hodnotí svůj život a jak často pociťují nudu a samotu.  

• Jak žáci a jejich rodiče hodnocení možností trávení volného čas v jednotlivých obcích ORP. A 

co v těchto obcích postrádají. 

• Jak jsou žáci a jejich rodiče informovaní o nabídce zájmových kroužků v ORP a jak tuto 

nabídku hodnotí.  

• Do jaké míry žáci využívají stávající nabídku zájmových kroužků.  

• Jakými aktivitami žáci tráví svůj volný čas a do jaké míry to vyhovuje jim i jejich rodičům.  

 

Školy zapojené do analýzy 

• ZŠ 5. května, Rožnov pod Radhoštěm 

• ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm 

• ZŠ Pod Skalkou, Rožnov 

• ZŠ Sedmikráska, o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm 

• ZŠ Tyršovo nábřeží, Rožnov pod Radhoštěm 

• ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm 

• ZŠ Záhumení, Rožnov pod Radhoštěm 

• ZŠ Dolní Bečva 

• ZŠ Hutisko-Solanec 

• ZŠ Prostřední Bečva 

• ZŠ T. G. Masaryka, Horní Bečva 

• ZŠ Valašská Bystřice 

• ZŠ Vidče 

• ZŠ Vigantice 

• ZŠ Zubří 

• Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (nižší ročníky) 
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Metodika 

Dotazníkové šetření mezi žáky proběhlo online i papírovou formou. Kdy žáci mohli dotazník vyplnit na 

internetu případně v papírové formě. Celkem se podařilo získat 1 956 dotazníků, což představuje 

návratnost 60 %. Přibližně dvě třetiny dotazníků byly vyplněny online a jedna třetina v papírové formě. 

Menší část z dotazníků musela být vyřazena. Kdy dotazníky jedné třídy ze ZŠ Prostřední Bečva dorazily 

s promíchanými listy. Kdy dotazníky byly na dva listy, nešlo určit, které patří k sobě, jak je vyplnili 

jednotlivý žáci. V případě ZŠ Zubří pak muselo být vyřazeno cca 80 dotazníků, kdy dorazily výsledky 

souhrnně za žáky celých tříd, takže tato data nešla použít pro další analýzu. Tyto výpadky o něco snížily 

návratnost šetření, ale nijak zásadně neovlivnily výstupy analýzy.      

Dotazníkové šetření mezi rodiči probíhalo pouze online formou, kdy rodiče byli vyzvání k vyplnění 

dotazníku. Účast u tohoto dotazníkového šetření byla nižší. Dotazník vyplnilo 525 rodičů. Tito rodiče 

mají dohromady 782 dětí, které navštěvují jednu ze základních škol v ORP Rožnov pod Radhoštěm nebo 

nižší ročníky gymnázia. Celkově tyto školy navštěvuje 3 251 žáků. Tedy rodiče, kteří se zapojili do 

průzkumu, reprezentují 24 % žáků.  
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Hlavní zjištění 
 

 

Žáci základních škol 

Základní informace o životě a volném čase 

• 76 % žáků je velmi nebo spíše spokojeno s jejich životem. 

• 45 % žáků se nudí občas nebo často. 

• 29 % žáků se cítí občas nebo často osamoceně.  

• 70 % žáků soudí, že má volného času tak akorát, 21 % málo a 9 % až moc. 

Trávení volného času  

• Nejraději žáci tráví volný čas venku s kamarády, v zájmových kroužcích a na počítači, konzoli či 

mobilu.  

• Více času by chtěli žáci především trávit venku s kamarády. A dále pak v zájmových kroužcích 

a hraním si a povídáním s rodiči.  

Hodnocení obce 

• Pro volný čas žáci ve svých obcích nejčastěji postrádají různé druhy hřišť, dráhy pro kola, 

skateparky a bazény. V menší míře zájmové kroužky nebo akce pro děti. Žáci rovněž postrádají 

lepší nabídku obchodů a restaurací či fastfoodů.  

Čas trávený venku 

• Žáci volný čas venku tráví nejčastěji na hřišti (30 %), v přírodě (26 %) a na ulici (16 %). 

• 87 % žáků vyhovuje to, kde tráví čas venku.  

Zájmové kroužky 

• 81 % žáků navštěvuje nějaký zájmový kroužek 

• Z žáků, kteří žádný kroužek nenavštěvují, 35 % uvádí, že do žádného nechtějí chodit a 25 %, že 

není k dispozici žádný, který by je bavil. 

• 71 % žáků si myslí, že má přehled o tom, jaké kroužky může navštěvovat.  

• 71 % žáků si myslí, že nabídka kroužků je dobrá.  

• Žáci, kteří postrádají nějaký kroužek, nejčastěji uvádí sportovní kroužky (55 %), dále umělecké 

(14 %), počítačové (8 %), vzdělávací (5 %) a ostatní (14 %).  
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Rodiče 

Hodnocení obce 

• Pro volný čas rodiče ve svých obcích nejčastěji postrádají různé druhy hřišť. Vedle hřišť se 

většina komentářů týká dalších míst a zařízení pro trávení volného času.  Jedná se o dráhy pro 

kola, skateparky, bazén, sportovní haly, kluziště, prostory, které mohou děti navštěvovat při 

špatném počasí apod. V menší míře rodiče postrádají zájmové kroužky nebo akce pro děti.  

Trávení volného času  

• Nejvíce by rodiče chtěli, aby jejich děti omezily čas trávený u počítače a sledováním televize. A 

Naopak aby jejich děti trávily více času čtením knih, venku s kamarády a pomáháním doma.  

 Zájmové kroužky 

• Alespoň jedno dítě navštěvuje zájmový kroužek u 92 % rodičů.  

• Jako hlavní důvody proč rodiče dávají děti do kroužků, uvádí, že je podporují v tom, co je baví 

(72 %), že chtějí, aby se něco naučily (70 %) a aby smysluplně trávily volný čas (64 %). 

• Při výběru kroužku považují rodiče za nejdůležitější, že si kroužek dítě vybralo samo (72 %), 

kvalitu kroužku či pedagoga (66 %) a dostupnost kroužku (62 %). 

• 87 % rodičů si myslí, že má přehled o tom, jaké kroužky mohou jejich děti navštěvovat. 

• 69 % rodičů si myslí, že nabídka kroužků je dobrá.  

• Rodiče, kteří postrádají nějaký kroužek, nejčastěji uvádí sportovní kroužky (43 %), dále 

umělecké (20 %), vzdělávací (12 %) a ostatní (23 %).  

 

  



7 
 

Dotazníkové šetření mezi žáky ZŠ 

Návratnost 
 
Základní školy a nižší ročníky gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm zapojené do analýzy mají 

dohromady 3 251 žáků. Celkem dotazník vyplnilo 1 956 z nich. To představuje návratnost 60 %.  

Návratnost 

 

Návratnost u jednotlivých škol se výrazně liší. Následující tabulka obsahuje počty žáků na dané škole, 

počty vyplněných dotazníků, které dorazily z dané školy, a návratnost, které bylo na dané škole 

dosaženo. Návratnost jednotlivých škol se pohybuje od 29 % v případě ZŠ Tyršovo nábřeží až po 95 % 

u ZŠ Vigantice. 

Návratnost dle škol 

Škola Počet žáků 
Vyplněných 
dotazníků 

Návratnost 

ZŠ Vigantice 21 20 95% 

ZŠ Záhumení, Rožnov pod Radhoštěm 66 59 89% 

ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm 101 87 86% 

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 112 96 86% 

ZŠ 5. května, Rožnov pod Radhoštěm 467 346 74% 

ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm 344 240 70% 

ZŠ Hutisko-Solanec 215 141 66% 

ZŠ Prostřední Bečva 86 55 64% 

ZŠ Valašská Bystřice 209 126 60% 

ZŠ Vidče 191 111 58% 

ZŠ Dolní Bečva 176 102 58% 

ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 317 180 57% 

ZŠ T. G. Masaryka, Horní Bečva 255 118 46% 

ZŠ Zubří 526 209 40% 

ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 159 49 31% 

ZŠ Tyršovo nábřeží, Rožnov pod Radhoštěm 58 17 29% 

Vyplnilo 
dotazník

60%

Nevyplnilo 
dotazník

40%
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Struktura respondentů 
 
Největší základní školou ORP Rožnov pod Radhoštěm je ZŠ 5. Května, která měla zároveň dobrou 

návratnost dotazníků (74 %), takže její žáci tvoří největší část respondentů (17,7 %). Následují školy ZŠ 

Videčská (12,3 %) a ZŠ Zubří (10,7 %). Naopak nejmenší podíl respondentů tvoří žáci ze ZŠ Vigantice 

(1,0 %) a ZŠ Tyršovo nábřeží (0,9 %)   

Struktura respondentů podle školy 

 

Nejvyšší zastoupení mezi respondenty mají žáci 7. ročníků (15,0 %). Nejnižší zastoupení pak mají žáci 

1. ročníků, kteří představují 5,3 % respondentů.   

Struktura respondentů podle ročníku 
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Rožnov pod Radhoštěm je největší obcí ORP a nejvíce respondentů tak pochází z této obce. Jedná se 

celkem o 45,1 %. Druhá v pořadí je obec Zubří s 12,4 %. Zastoupení ostatních obcí se pak pohybuje 

v rozmezí 4,4 – 6,4 %.  

Mezi respondenty jsou i takoví, kteří nebydlí v žádné z obcí ORP Rožnov pod Radhoštěm. Celkem jich 

je 100, což představuje 5,1 % z celkového počtu. Necelá polovina z těchto respondentů pochází z obce 

Střítěž nad Bečvou. Tito respondenti navštěvují především ZŠ Vidče. V menším množství jsou pak 

zastoupeny ale i další obce. Jedná se např. o obce Velká Lhota, Zašová nebo Valašské Meziříčí.  

Struktura respondentů podle bydliště 

 

Rozdělení podle pohlaví ukazuje, že zastoupení chlapců a dívek je mezi respondenty vyrovnané. Kdy 

chlapci jen lehce převažují a tvoří 51 % oproti 49 % dívek.  

Struktura respondentů podle pohlaví 
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Hodnocení života  

 
Většina žáků je se svým životem celkově spokojena. Za velmi spokojené se označilo 44 % a za spíše 

spokojené dalších 32 %. Spokojených je tedy 76 %. Za spíše nebo velmi nespokojené se označily 4 % 

žáků. To představuje 74 žáků z celého vzorku. Zbývajících 20 % pak zvolilo možnost, že jsou spokojeni 

tak napůl.   

Jak jsi celkově spokojen(a) se svým životem? 

 

 

Podrobnější pohled na spokojenost ukazuje, že ta poměrně výrazně klesá s věkem žáků. Kdy žáci 

z nižších ročníků jsou spokojenější než žáci z vyšších ročníků. A změna probíhá odlišně u chlapců a 

dívek.  

Pokud se spokojenost vyjádří průměrnou hodnotou, kdy se může pohybovat od 1 do 5. Tak průměrná 

spokojenost za všechny žáky je 4,2. V případě, že se žáci rozdělí dle ročníků. Tak průměrná míra 

spokojenosti žáků prvních ročníků je 4,7. U vyšších ročníků se ale spokojenost zhoršuje a průměrná 

míra spokojenosti mezi žáky devátého ročníků je 3,8. Zatímco mezi žáky prvních ročníků se za 

spokojené označilo 90 % a z toho 79 % za velmi spokojené. Mezi žáky devátých ročníků se za spokojené 

označilo 62 % a z toho jen 25 % za velmi spokojené.  

Rozdíly ve spokojenosti chlapců a dívek jsou v souhrnu minimální. Průměrná míra spokojenosti u 

chlapců je 4,2 a u dívek 4,1. Jejich spokojenost se ale vyvíjí odlišně s věkem. Zatímco v prvních čtyřech 

ročnících uvádí chlapci nižší míru spokojenosti než dívky. V pátém ročníku se hodnoty srovnají. A ve 

vyšších ročnících pak uvádí nižší spokojenost dívky. Největší rozdíl je v posledním ročníku, kdy chlapci 

uvádí průměrnou míru spokojenosti 4,1 a dívky 3,5.  
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Tak napůl 
20%
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Průměrná míra spokojenost s životem dle pohlaví a ročníku 
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Nuda a samota 
 
Vedle celkové spokojenosti s životem se dotazník blíže zaměřil i na další dvě kategorie, které mohou 

být spojeny s trávením volného času. A to nudu a samotu. Dotazník zjišťoval, jak často je žáci pociťují. 

První otázka se dotazovala, zda se žáci někdy nudí, když mají volno. Nuda je mezi nimi poměrně 

rozšířená. To, že se nenudí nikdy, uvedlo 16 % a 31 % uvedlo, že se nudí jen výjimečně. Oproti tomu 44 

% uvedlo, že se nudí občas. A 9 % uvedlo, že se nudí často.  

Nudíš se někdy, když máš volno? 

 

Dívky častěji uvádí, že se nudí občas nebo často. Mezi dívkami takto odpovědělo 57 %, mezi chlapci 49 

%. Rozdělení podle ročníků neukazuje jasný trend. Žáci prvních ročníků uvádí nejméně, že se nudí občas 

nebo často (33 %). U žáků devátých ročníků je to 54 %. Lze tak říci, že od třetího ročníku je podíl žáků, 

kteří se nudí občas nebo často poměrně stabilní, a pohybuje se v průměru okolo 55 %.  

Pocit nudy dle ročníků 
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Vedle nudy se dotazník ptal i na pocity osamělosti. Zda se žáci cítí někdy sami, zda mají málo kamarádů. 

Zde jsou výsledky o něco pozitivnější než v případě nudy. Kdy 39 % žáků uvedlo, že se nikdy necítí sami. 

A 32 % uvedlo, že se cítí sami jen výjimečně. Možnost občas volilo 21 %. A 8 % uvedlo, že se cítí 

osamoceni často.  

Cítíš se někdy sám(a), máš málo kamarádů? 

 

 

 

Stejně jako u nudy i u samoty horší výsledky vykazují dívky. Mezi dívkami 34 % uvedlo, že se cítí samy 

občas nebo často. Mezi chlapci to je 24 %.  

Pocit samoty pociťují nejméně žáci prvních ročníků (22 %) a nejvíce žáci devátých ročníků (37 %). Jsou 

to ale ročníky, které svými výsledky vybočují. Většina ostatních se pohybuje v rozmezí 27 – 31 %.  

Pocit samoty dle ročníků 
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Množství volného času 
 
Většina žáků soudí, že má volného času tak akorát. Tuto odpověď zvolilo 70 % z nich. To, že mají málo 

volného času, si myslí 21 % žáků. Opačný názor, tedy že volného času mají až moc, uvedlo 9 % žáků.  

Kolik máš volného času? 

 

 

Rozdíly v hodnocení volného času mezi chlapci a dívkami jsou minimální. Určité rozdíly je ale možno 

najít mezi ročníky. Kdy ve vyšších ročnících roste podíl žáků, kteří uvádí nedostatek volného času. 

Přesto ve všech ročnících většina žáků soudí, že mají volného času tak akorát. Nejnižší podíl je 

v posledním ročníku a to 62 %.  

Množství volného času dle ročníků 
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Žáci, kteří uvádí, že mají volného času tak akorát, uvádí nejlepší průměrnou míru spokojenosti. A to 

1,7, kdy 81 % z nich se označilo za velmi nebo spíše spokojené. O něco horší byla průměrná spokojenost 

mezi žáky, kteří uvedli, že mají volného času až moc (4,0). A nejhorší míra spokojenosti je u žáků, kteří 

uvedli, že mají volného času málo (3,8). U těchto dvou skupin se za spokojené označilo 69 % a 63 %.  

To, jak žáci hodnotí množství svého volného času, ale jen minimálně koreluje s tím, jak často se dle 

jejich vyjádření nudí. Tedy žáci, kteří uvádí, že mají málo volného času, si na nudu stěžují přibližně 

stejně často jako ti žáci, kteří mají málo volného času nebo tak akorát. V případě žáků, kteří mají málo 

volného času, se často nebo občas nudí 51 %. V případě žáků, kteří mají volného času tak akorát nebo 

málo je to 54 %. Rozdíly jsou tedy velmi malé.    

V případě samoty jsou rozdíly větší. Kdy z žáků, kteří uvedli, že volného času mají tak akorát, se občas 

nebo často cítí osamoceno 26 %. V případě žáků, kteří mají málo volného času to je 34 %. A v případě 

žáků, kteří mají až moc volného času to je 40 %. Tedy uváděné příliš velké množství volného času je 

spojeno spíše s pocitem samoty než s pocitem nudy.  
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Trávení volného času 
 
Žáci byli požádáni, aby z desítky typů aktivit vybraly tři, kterým se věnují nejraději. Odpovědi ukazují, 

že oblíbenosti dominují tři z aktivit. Jedná se o aktivitu být venku s kamarády, kterou mezi své 

nejoblíbenější činnosti zařadilo 64 % žáků. Následují zájmové kroužky (58 %) a počítač, konzole, mobil 

(hraní, internet atd.), které vybralo 56 % žáků. Tato trojice byla uváděna výrazně častěji než zbývající 

činnosti. Čtvrtou v pořadí, hraní si a povídání s rodiči, vybralo 24 % žáků. Následuje sledování televize 

(22 %), čtení knih (22 %), domácí práce a pomáhání rodičům (18 %), hraní si s hračkami (18 %), školní 

družina či klub (10 %). Poslední v pořadí je studium a příprava do školy, které mezi své nejoblíbenější 

činnosti zařadilo jen 8 % žáků.  

Vyber 3 z těchto činností, kterým se věnuješ nejraději? 

 

 

Dívky mezi své nejoblíbenější aktivity častěji volily zájmové kroužky (dívky 60 %, chlapci 55 %), čtení 

knih (dívky 29 %, chlapci 15 %) a hraní si a povídání s rodiči (dívky 27 %, chlapci 20 %). Chlapci naopak 

častěji uváděli počítače, konzole a mobily (dívky 44 %, chlapci 69 %) a sledování televize (dívky 20 %, 

chlapci 25 %). U ostatních aktivit nebyly výrazné rozdíly.   

Rozdíly je možno najít u některých aktivit i po rozdělení podle ročníků. Týká se to zejména aktivity 

počítač, konzole, mobil (hraní, internet atd.), kterou mezi nejoblíbenější zařadilo 74 % žáků devátých 

ročníků, ale jen 28 % žáků z prvních ročníků. A rovněž trávení volného času venku s kamarády, které 

mezi nejoblíbenější zařadilo 72 % žáků devátých ročníků, ale jen 40 % žáků z prvních ročníků. Naopak 

starší žáci mezi svými oblíbenými aktivitami téměř vůbec neuvádí školní družiny a hraní si s hračkami, 

stavebnicemi apod. Ale uvedla je přibližně polovina žáků prvních ročníků.  
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Oblíbenost aktivit dle ročníku 
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1. ročník 42% 46% 28% 17% 12% 40% 28% 13% 22% 50% 

2. ročník 55% 36% 40% 26% 21% 43% 23% 3% 18% 32% 

3. ročník 53% 18% 41% 18% 27% 60% 25% 3% 21% 28% 

4. ročník 53% 13% 47% 24% 23% 64% 28% 7% 22% 28% 

5. ročník 64% 3% 58% 23% 17% 65% 22% 4% 17% 21% 

6. ročník 59% 1% 65% 25% 22% 66% 21% 11% 26% 12% 

7. ročník 62% 2% 65% 23% 20% 75% 27% 12% 15% 7% 

8. ročník 60% 0% 72% 27% 24% 75% 19% 9% 13% 3% 

9. ročník 61% 1% 74% 17% 26% 72% 21% 9% 13% 3% 

 

U jednotlivých aktivit měli žáci uvést, kolik času jimi běžně tráví za týden. Žáci neuváděli konkrétní 

počet hodin a vybírali odpovědi z několika intervalů. Zde došlo k určité chybě. Kdy nejmenší interval 

byl méně hodinu za týden. A žáci, kteří se určité aktivitě nevěnují vůbec, měli označit tuto možnost. 

Někteří ale místo toho nechali otázku nevyplněnou. Týká se to především školních družin (24 %) a hraní 

si s hračkami (12 %), kde je vyšší podíl vynechaných odpovědí. Který ukazuje, že tito žáci odpověď 

vynechali, místo aby vybrali první možnost. U ostatních činností se podíl pohybuje od 3 % do 6 %. 

Vynechané odpovědi tak lze z velké části chápat tak, že se dotyční žáci dané aktivitě nevěnují. 

Je potřeba také zdůraznit, že se zde jedná pouze o odhady, které nemusí být přesné. A že uváděné 

odpovědi by se mohly měnit během roku. Dotazníkové šetření probíhalo v zimě.      

Při pohledu na graf se ukazuje, že žáci u jednotlivých aktivit uváděli poměrně nízké počty hodin. Pokud 

se vezmou vynechané odpovědi a odpovědi méně než 1 hodina, které ukazují, že se žáci dané aktivitě 

nevěnují nebo jen sporadicky. Pak největší podíl takových odpovědí je u školní družiny, dále hraní si 

s hračkami či stavebnicemi a rovněž čtení knih.  

Naopak aktivity s vyšším podílem žáků, kteří u nich tráví větší množství času (6 a více hodin týdně), jsou 

zejména počítače, konzole, mobily. Dále pak čas trávený s kamarády venku, hraní si nebo povídání 

s rodiči, zájmové kroužky nebo sledování televize.   
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Pokus se odhadnout, kolik hodin týdně běžně trávíš následujícími činnostmi. 

 

Rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou především u množství času trávené u počítačů, konzolí nebo mobilů. 

Kdy mezi chlapci u nich tráví 11 a více hodin 28 % a z dívek 17 %.  

Po rozdělení podle ročníků největší rozdíly jsou u školních družin a klubů, které starší žáci téměř 

nevyužívají. Výrazný pokles je i u hraní si s hračkami, kterému se starší žáci příliš nevěnují. Výrazný 

pokles jde vidět i u množství času tráveného s rodiči. Oproti mladším žákům, ti starší věnují výrazně 

více času jen počítačům, konzolím a mobilům.  

 

 

Další otázka zjišťovala, zda žákům množství času, které věnují jednotlivým aktivitám, vyhovuje. Nebo 

by jim chtěli věnovat více či naopak méně času.  

I u této sady otázek je možné najít větší množství vynechaných odpovědí. U většiny aktivit je podíl 

neuvedených odpovědí malý (3 – 5 %), takže nemají na výsledky významnější dopad. V případě hraní 

si s hračkami je podíl neuvedených odpovědí 12 % a u školních družina a klubů je to 24 %. Vzhledem 

k tomu, co byl řečeno u předchozí otázky, a většina z těchto žáků se těmto aktivitám nevěnuje, pak lze 

na tyto odpovědi nahlížet tak, že žákům daný stav spíše vyhovuje.   

U všech aktivit je možno najít žáky, kterým množství času vyhovuje. Ale i žáky, kteří by jednotlivým 

aktivitám rádi věnovali více času nebo naopak méně času. Největší nesoulad mezi reálným a ideálním 
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množství času věnovaného jednotlivým aktivitám je možno najít u aktivity být venku s kamarády. 

Čemuž by více času chtělo věnovat 53 % žáků. Vyšší podíl je možný najít ale dále i u zájmových kroužků 

(24 %) a trávení času s rodiči (23 %). Naopak nejvyšší podíl žáků, kteří by jednotlivým aktivitám chtěli 

věnovat méně času je školních družin (32 %), hraní si s hračkami (25 %) a počítačům, konzolím a 

mobilům (24 %).  

Vyhovuje ti, kolik času věnuješ jednotlivým činnostem? Nebo bys jim chtěl(a) věnovat méně či více 

času? 

 

V průměru by tak žáci chtěli více času trávit především s kamarády venku. U této aktivity podíl 

odpovědí více času převyšoval odpovědi méně času o 49 %. Odpovědi více času výrazně převažují i u 

aktivit hraní si a povídání s rodiči (+14 %) a zájmových kroužků (+13 %). Naopak největší převaha 

odpovědí méně času je u aktivit školní družina (-28 %) a hraní si s hračkami (-12 %) a sledování televize 

(-11 %). 

 

Rozdíly mezi chlapci a dívkami je možné najit především u aktivit počítače a čtení knih. Kdy chlapci by 

počítačům, konzolím, mobilům apod. chtěli věnovat více času (+7 %) a dívky naopak méně (-24 %). U 

knih je to naopak. Kdy chlapci by čtení knih chtěli věnovat méně času (-11 %) a dívky více (+20 %). 

Žáci všech ročníků by rádi trávili více času s kamarády venku. U této aktivity nejvíce převažují odpovědi 

více času. Obdobně to platí i pro aktivity zájmové kroužky a trávení času s rodiči. Největší změny 
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v preferencích lze pozorovat u aktivit školní družiny, počítače a hraní s hračkami. U těchto aktivit jsou 

největší rozdíly v preferencích nižších a vyšších ročníků.  

Rozdíly v odpovědích více čas a méně času dle ročníků 
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1. ročník +16% +3% +2% -8% +5% +42% +35% +1% +19% +25% 

2. ročník +20% -2% -7% -1% +5% +43% +26% -10% +26% +22% 

3. ročník +14% -15% -3% -12% -1% +44% +19% -25% +10% -1% 

4. ročník +4% -29% -5% -7% -5% +44% +8% -20% +5% 0% 

5. ročník +13% -28% -4% -7% -4% +53% +13% -10% +9% -9% 

6. ročník +9% -46% -2% -10% -11% +51% +5% -6% +1% -30% 

7. ročník +11% -33% -7% -9% +6% +48% +12% -6% +3% -26% 

8. ročník +23% -36% -21% -17% +25% +57% +10% +11% +2% -32% 

9. ročník +16% -33% -29% -20% +28% +52% +13% +8% -2% -32% 
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Možnosti trávení volného času v obci 
 
Aby bylo možno zhodnotit situaci v jednotlivých obcích ORP, žákům byla předložena série výroků o 

obcích, ve kterých žijí, a byli požádáni, aby uvedli, do jaké míry tyto výroky platí. Do jaké míry tedy 

jejich obce naplňují některé základní potřeby v oblasti trávení volného času. U všech otázek převažují 

kladné odpovědi. U všech tedy více než 50 % žáků uvedlo, že dané výroky pro obec určitě nebo spíše 

platí.  

Nejlépe hodnocenou otázkou je, zda hřiště v obci jsou v dobrém stavu. Na tuto otázku kladně 

odpovědělo 88 % respondentů. Následují otázky, zda je v obci dostatek možností, co dělat ve volném 

čase (87 %). A zda se žáci cítí v obci bezpečně (86 %). I u těchto nejlépe hodnocených otázek je ale 

možné najít menšinu žáků (12 – 14 %), kteří je hodnotili negativně. Nejslabší hodnocení pak mají 

otázky, zda lze i při špatném počasí někam vyrazit s kamarády (57 %), zda se v obci pořádají nějaké akce 

pro děti jejich věku (63 %) a zda je v obci dostatek hřišť pro děti jejich věku (73 %). Přesto, že u všech 

otázek je prostor pro zlepšení, žádná nedostala ale vyloženě negativní hodnocení.  

Do jaké míry pro obec, kde žiješ, platí následující výroky? 
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volném čase

Hřiště v obci jsou v dobrém stavu

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
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Podrobnější pohled na problematiku ukazuje následující tabulka, kde je hodnocení jednotlivých otázek 

rozděleno podle obcí, ve kterých žáci žijí. Otázky v tabulce jsou řazeny v následujícím pořadí: 

1. Je tu dostatek možností, co dělat ve volném čase 

2. I při špatném počasí tu lze někam s kamarády vyrazit 

3. V obci je dostatek hřišť pro děti mého věku 

4. Hřiště v obci jsou v dobrém stavu 

5. Je tu alespoň jedno hřiště, kam rád(a) chodím 

6. V obci se pořádají nějaké zajímavé akce pro děti mého věku 

7. V obci se cítím bezpečně (doprava, kriminalita apod.) 

U každé obce jsou označeny otázky s nejlepším (zeleně) a s nejhorším hodnocením (oranžově). Nejnižší 

podíl kladných odpovědí získala ve většině obcí otázka, zda i při špatném počasí je kam s kamarády 

vyrazit. Přičemž celkově nejnižší hodnocení je v obci Vidče, kde kladně odpovědělo 39 % žáků. A 

nejlepší hodnocení je v obcích Dolní Bečva a Vigantice (64 %). 

Nejlépe pak v jednotlivých obcích hodnotili žáci otázku bezpečnosti a stav hřišť. V případě Rožnova pod 

Radhoštěm bylo nejlépe hodnocenou otázkou, zda je v obci dostatek možností, co dělat ve volném 

čase (91 %).  

Pokud by se zprůměrovaly výsledky za všechny otázky, pak by nejlepšího výsledku dosáhla obec 

Vigantice (83 %). Ostatní obce mají o něco slabší výsledky a pohybují se od 73 % do 78 %.  

 

Hodnocení vybraných aspektů trávení života v obci (podíl kladných odpovědí) 
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Dolní Bečva 82% 64% 74% 90% 76% 59% 91% 

Horní Bečva 84% 48% 74% 88% 73% 67% 78% 

Hutisko-Solanec 82% 43% 79% 91% 82% 52% 95% 

Prostřední Bečva 86% 51% 71% 91% 82% 70% 79% 

Rožnov pod Radhoštěm 91% 61% 70% 86% 79% 61% 83% 

Valašská Bystřice 85% 53% 77% 89% 72% 59% 94% 

Vidče 75% 39% 80% 96% 83% 78% 92% 

Vigantice 89% 64% 80% 98% 84% 69% 99% 

Zubří 84% 56% 80% 88% 86% 66% 86% 

Jiné obce 81% 52% 69% 87% 76% 72% 88% 
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Rozdíly v tom jak situaci hodnotí chlapci a dívky jsou minimální. Rozdíly v hodnocení žáků jednotlivých 

ročníků jsou výraznější. Ti z vyšších ročníků hodnotí většinu otázek o poznání hůře. Jen malé rozdíly je 

možno najít u hodnocení otázek, zda je kam vyrazit ve špatném počasí, stavu hřišť a bezpečnosti v obci. 

Tyto otázky hodnotí žáci podobně bez ohledu na ročník. Naopak žáci z vyšších ročníků hodnotí výrazně 

hůře otázky, zda je v obci dostatek možností, co dělat ve volném čase, zda je v obci alespoň jedno 

hřiště, kam rádi chodí a zda se v obci pořádají nějaké zajímavé akce pro děti jejich věku.  

 
Hodnocení vybraných aspektů trávení života v obci dle ročníků (podíl kladných odpovědí) 
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1. ročník 92% 51% 83% 89% 90% 87% 92% 

2. ročník 91% 49% 86% 93% 91% 82% 83% 

3. ročník 93% 55% 82% 92% 91% 76% 88% 

4. ročník 97% 58% 77% 92% 86% 79% 85% 

5. ročník 93% 60% 72% 86% 83% 67% 80% 

6. ročník 87% 67% 69% 87% 73% 61% 84% 

7. ročník 84% 61% 66% 86% 76% 48% 90% 

8. ročník 79% 54% 63% 83% 64% 46% 87% 

9. ročník 68% 47% 73% 88% 66% 43% 88% 
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Co chybí v obci pro trávení volného času 
 
Pro zhodnocení situace v obci byli žáci vyzváni, aby uvedli, co jim v jejich obci chybí nebo vadí, pokud 

jde o oblast volného času. Sešlo se téměř 800 komentářů a řada z nich obsahovala více nedostatků. Ne 

všechny se ale týkaly přímo volného času. Ale zmiňovaly i problémy v obci obecně apod.   

Z pohledu celého ORP jsou v komentářích nejčastěji zmiňovány různé druhy hřišť, které žáci v obci 

postrádají. Časté jsou rovněž požadavky na dráhy pro kola (pumptruck), skateparky a bazény či 

koupaliště. Jedná se tedy o místa pro neorganizované trávení volného času zaměřené na sport. Ve větší 

míře je v komentářích zmiňováno i chybějící kino. A dále by někteří žáci chtěli zlepšení nabídky obchodů 

v obci. Další skupina komentářů by chtěla restaurace či různé fastfoody.  

V komentářích se objevují i témata pořádání akcí pro děti a mládež a zájmové kroužky. Ale spíše jen 

okrajově. V komentářích se objevují i další témata, ale ty již jen v menších počtech.  

 

Na následujících stránkách jsou komentáře rozděleny podle obcí, ke kterým se vztahovaly. Největší 

počet komentářů se týkal Rožnova pod Radhoštěm, ze kterého pochází nejvíce žáků. K této obci žáci 

uvedli cca 250 komentářů. Komentáře jsou tematicky velmi roztříštěné. V oblasti volného času žáci 

nejčastěji uváděli, že by chtěli v Rožnově další hřiště různého typu. Stejně jako v ostatních obcích i zde 

by si někteří žáci přáli tratě pro kola, aquapark a skatepark. Ale i řadu dalších míst a zařízení pro trávení 

volného času. Ať už postavit nové nebo vylepšit stávající jako knihovna či kino.  V komentářích jsou 

zmiňovány rovněž kroužky a akce pro mládež, ale spíše okrajově.   

I v Rožnově se objevují komentáře, které by chtěly zlepšit nabídku obchodů a restaurací v obci. Mimo 

téma volného času se objevují stížnosti na bezdomovce či bezpečnost.  Dále pak komentáře, které by 

chtěly zlepšit pořádek v obci. A skupina komentářů, které kritizovaly dopravu. Týkající se stavu nádraží, 

spojů a automobilové dopravy v obci. Nakonec jsou uvedeny komentáře, které nespadají ani do jedné 

z předchozích kategorií.  

Rožnov pod Radhoštěm

Hřiště

• Dětské hřiště. 

• Dopravní hřiště. (2x) 

• Hokejové hřiště bez tréningu. 

• Hřiště. (2x) 

• Hřiště na všechno. 

• Hřiště pro 10 a více. 

• Hřiště pro starší děti.  

• Hřiště pro velké děti. 

• Chybí další workout hřiště díky. 

• Chybí dopravní hřiště. 

• Chybí fotbalové hřiště. 

• Chybí hřiště pro 10 a více. 

• Chybí prolézačky pro větší děti. 

• Je tu málo hřišť 

• Je tu podle mě málo hřišť pro děti a 

naopak hodně nákupních center. 

• Lepší venkovní hřiště na moji škole. 

• Málo hřišť. (3x) 

• Málo volejbalových hřišť. 

• Mohli by tu přidat posilovací hřiště. 

• Na fotbalovém hřišti nejsou sítě. 

• Nejsou tu moc hřiště pro starší. 
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• Někdy mi vadí, že v mojí obci chybí 

nějaké hřiště určené pro můj věk. Ale 

jsem většinou se vším spokojená. 

• Není hřiště. 

• Nepotřebuji nové hřiště, ale ať opraví 

ty staré (např. hned za domem č.p. 

1655 a 1656 na ulici 5.května, to je jen 

asfaltový plácek. V blízkosti sice mám 

1 hřiště na fotbal a s atletickým 

oválem, ale je školní a škola mi ho 

může zavřít, kdy chce. Takových hřišť 

jsou tu, co vím, ještě pár, ale jediné 

veřejné hřiště, co vím, je Záhumení a 

Podskalka, která ale občas bývá 

zavřená kvůli akcím SVČ. Více 

veřejných hřišť. A to jak na fotbal, 

basketbal, tak hlavně na florbal. 

Venkovní hřiště určené na florbal není 

v Rožnově ani jedno. 

• Parkurové hřiště. (2x) 

• Vadí mi, že v moji obci je hodně 

dětských hřišť, na které nemůžu.  

• Vadí mi, že v mojí obci je málo hřišť 

pro děti mého věku. 

• Velké hřiště ve stromech. 

• Velké hřiště. 

• Víc hřišť a víc věci pro děti. 

• Víc hřišť na fotbal. 

• Více basketbalových hřišť. (2x) 

• Více houpaček a moderních věcí bych 

chtěla. 

• Více hřišť na workout. 

• Více hřišť zaměřené na posilování. 

• Více hřišť, prolézačky. 

• Víceúčelové hřiště. 

• Workout. 

• Že tu nejsou hřiště pro starší. 

Tratě pro kola 

• Dirt park. 

• Chtělo by to tady pumptrack. 

• Chybí mi traily na kole a málo 

skokánku a málo volného jezdění. 

• Nějaké traily pro bikery. 

• Pumptrack 

• Single traily. 

• Závodní dráha pro kola. 

Skatepark 

• Hřiště na skateboard. 

• Přál bych si větší skatepark. 

• Vadí mi, že není vetší skatepark 

• Větší skatepark. 

• Větší skatepark (2x). 

• vulgární teenageři ve skateparku. 

• Že tam je jen jeden skatepark. 

Bazén 

• Aquapark. (4x) 

• Skokánek nebo tobogán na koupališti. 

• Větší krytý bazén 

• Více bazénů. 

Jiná místa a zařízení pro volný čas 

• Altán, kde se dá sednout. 

• Bylo by super, kdyby tady byl nějaký 

prostor, kde je wifi a třeba nějaké 

zákusky nebo tak, ale jen pro děti. 

• Centrum pro děti. 

• Dětské koutky. 

• Dráha na motorky pro děti. 

• Herna - je zavřená. 

• Herna, protože je zavřená. 

• Hokejové centrum. 

• Chtěl bych tady zoo 

• Chybí mi tu místa, kde s kamarády 

sedět nebo tak. 



26 
 

• Chybí mi tu zábavné centrum, kde 

bych se mohla scházet s kamarády. 

• Chybí tu více zastřešených míst v 

přírodě. 

• Jasan park. (2x) 

• Jump arena. (4x) 

• Jump park a více lezeckých stěn 

• Klub pro děti. 

• Kluby, herny pro děti. 

• Konečně bych schválil a zrealizoval 

přístavbu knihovny a nový kulturní 

dům, i když tam chodit nebudu. Je to 

růst velkoměsta.  

• Kulturní středisko s pěkným kinem, 

sportovní hala. 

• Kulturní zázemí pro mou věkovou 

skupinu, tedy 15-17 let, možnost 

scházet se i když je venku špatné 

počasí, klub nebo čajovna pro 

teenagery. 

• Lezecká stěna. (2x) 

• Mělo by tu byt asi více míst, kde 

můžeme chodit s partou kamarádů. 

• Mini golf. 

• Mohl by tu byt třeba ranč s koňmi 

nebo hala. 

• Motokáry. 

• Něco, kde si můžu hladit zvířátka. 

• Něco pro starší děti. 

• Někam, kam by se dalo chodit, když je 

hnusně a zima. 

• Není kde si hrát. 

• Není zde spolek pro nerdy, malá 

knihovna. 

• Nevím, jestli to v Rožnově je nebo ne, 

ale ráda bych měla místo, kde by bylo 

ticho-něco jako knihovna, ale v 

knihovně se můžou objevit i lidi, kteří 

dělají trochu bordel, tak bych chtěla 

místo, kde se můžou lidi (i dospělí) učit 

nebo dělat nějaké věci v klidu 

(samozřejmě to můžeme dělat tyhle 

věci doma, ale zase když máte třeba 

mladšího bráchu...). 

• Rád bych, aby se vylepšila úroveň 

fotbalového stadionu, lepší kino, 

vylepšit koupaliště, postavit halu. 

• Sportovní hala pro veřejné využití. 

• Tenisová zeď v parku je nepoužitelná. 

• Trávila bych hodně času, kdyby byla 

větší knihovna, větší kino. 

• Udělala bych v Rožnově větší kino a 

knihovnu. 

• Uzavřené prostory pro mládež, 

kamarádi. 

• V mé obci chybí herna s konzolemi. 

• V Rožnově bych udělala větší knihovnu 

a kino. 

• Vadí mi, že nejsou žádné prostory na 

vyjížďky na koni. 

• Vadí mi. že zbourali rampu na nádraží. 

• Velké herní centrum, velké lezecké 

centrum. 

• Vice lezeckých stěn. 

• Více místa na sezení. 

• Více základních uměleckých škol. 

• Vlastně si myslím, že je všechno 

celkem v pořádku, jen kino je takové 

nemoderní a v knihovně často nejsou 

knihy, které bych si chtěla přečíst. 

Podle knihovnic na ně není místo. 

• Volně přístupný pingpongový stůl a 

volně přístupná horolezecká stěna. 

• Volný plac. 

• Zábavní park. (2x) 

• Zastřešené místo, které je ale otevřené 

24/7. 

• ZOO. 

Kroužky 

• Baseball. • Hlavně bych chtěla, aby tady byla 

moderní gymnastika a podobné 

kroužky, a kroužek s koňmi. 
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• Jezdectví. 

• Nějaký kroužek třeba koně. 

• Nechci chodit do biatlonu. 

• Nějaký pečící kroužek, protože mě 

pečení moooc baví. 

• Vadí mi nedostatečné množství 

sportovních týmů pro dívky, respektive 

je možné, že o nich nevím. Přijde mi, že 

jsou zde větší možnosti pro kluky. 

• Více hudebních kroužků, kick boxing. 

Akce 

• Akce pro starší děti 9 - 13 let. 

• Akce, kde by byli i ti nejméně sledovaní 

youtubeři, ale i ti slavní. 

• Chtěla bych víc riskantních akcí 

• Chtěla bych více koncertů (např. ve 

vrátnici). 

• Málo akcí pro moji věkovou skupinu. 

• Uvítal bych festival youtuberů. 

Restaurace 

• McDonald. (2x) 

• McDonald´s nebo KFC. 

• Mekač. 

• Není tu žádný McDonald. 

• Vadí mi, že postavili Kaufland, když tu 

máme x dalších jiných obchodů a 

mohli tady postavit např. Starbucks, 

McDonald, ham..... 

• Více kaváren. 

• Vice stánku s kebabem. 

Obchody 

• Chybí mi obchody. 

• Chybí mi obchodní centra. 

• chybí mi tu velké nákupní centrum 

• chybí mi velké nákupní centra. (2x) 

• Málo hračkáren. 

• Málo hračkáren, otevíračka. 

• Menší obchodní centrum (furt se musí 

jezdit do Frýdku, Ostravy nebo Zlína) 

• Nákupní centrum. 

• Nový Kaufland. 

• Obchod na kvalitní PC setup a 

minecraft. 

• Obchoďák. 

• Obchodní centra. 

• Obchodní centrum. 

• Obchodní centrum velké. 

• Second hand. 

• víc obchoďáků s oblečením. 

• Víc obchodů. 

• Víc zverimexů s kvalitami pamlskama 

a granulema pro psy, něco podobného 

jako je Super Zoo ale o něco větší 

třeba by mohl mít i dvě patra. 

• Více obchodů. 

• Více obchodů s oblečením. 

• Zahradní centrum. (2x) 

• Že když jdeme do obchodu, je všechno 

drahé. 

Lidé 

• A ještě opravit autobusové nádrží, aby 

se tam nezdržovali feťáci atd. 

• Bezdomovci na korkách. 

• Bezdomovci. (2x) 

• Brutalita policie na fetky, které vyvíjejí 

kriminalitu. Cikáni začínají rodinnými 

gangy ovládat město, opravdu by to 

chtělo.  

• Cigáni. 

• Jsou tu bezdomovci. 

• Méně divných lidí (bezdomovců..). 
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• Moc bezdomovců na Záhumení, kteří 

bývají opilí a pak nás slovně napadají. 

• Moc opilců, hodně vulgárních slov, 

kouření ve školách vše mi vadí. 

• Uvítal bych větší bezpečnost v okolí 

hřišť, v parku. 

• Vadí mi bezdomovci. 

• Vadí mi, jak na městě chodí 

bezdomovci. 

• Vadí mi lidi. 

• Vadí mi oplzle kecy na moji postavu 

• Vadí mi oplzlé připomínky na moji 

postavu od mužů. 

• Vadí mi velký počet bezdomovců, 

kterých se bojím. 

• Vadí mi vysoký počet bezdomovců, 

kterých se bojím. 

• Vadí mi, že je tu tolik bezdomovců a 

paneláků. 

• Vadím bezdomovci. 

• Zlí lidé. 

Pořádek 

• Málo uklizené lesy a ulice (hlavně u 

nádraží). 

• Málo košů na odpad, opravit různé 

zajímavostní cedule. 

• Občasné nevyvezení odpadkových 

nádob. 

• Odpadky a psi hovínka. (3x) 

• Odpadky. (7x) 

• Vadí mi, že části města jsou špinavé. 

• Vadí odpadky. 

Doprava 

• A ještě by se mohlo opravit 

autobusové a vlakové nádraží. 

• Dopravní situace na ulici Nádražní a 

vysoká rychlost a neohleduplnost na 

ulici Julia Fučíka. 

• Chtěla bych, aby se opravilo vlakové a 

autobusové nádraží. Doufám, že to 

zvážíte. 

• Chybí mi vlakové nádraží (lepší, hezčí). 

Ve volném čase bych totiž rád někam 

jezdil, ale z této obludnosti se fakt 

nedá. Dále bych prodloužil trať až na 

Bečvy, případně na Slovensko.  

• Lidi jezdí v Hážovicích strašně rychle a 

nebezpečně. 

• Nebezpečné ježdění aut na kole bez 

cest na první máj. 

• Provoz aut. 

• Provoz. 

• Přímý autobusový spoj do Trojanovic 

abych mohla navštěvovat JK 

Trojanovice. 

• Řádné vlakové nádraží, špatné vlakové 

spoje (mám rád vlaky).  

• Vadí mi doprava před školou. (2x) 

• vadí mi, že Rožnovské vlakové nádr. je 

zničené. 

• Že na ulici jezdí auta. 

 

Ostatní 

• Autodráhu. 

• Cigarety atd. 

• Cyklotrasa Hážovice – Rožnov. 

• Elektrická motorka. 

• Elektro koloběžky. (2x) 

• Free wifi po celém městě. 

• Furt se staví nové obchody atd. 

• Furt staví nové obchody atd. a kvůli 

tomu ničí přírodu, hřiště a další dobré 

věci. 

• Hodně hluku. 

• Chtěl bych tady youtubering. 
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• Chybí mi bývalá nejka, s ní jsem trávila 

víc času. 

• Chybí mi kamarád Robert, protože se 

odstěhoval. 

• Chybí mi kamarádi. 

• Chybí mi můj brácha Marek. 

• Chybí mi sníh. 

• Chybí mi tu klokani. 

• Chybí mi tu moře, vadí korona a 

rychlost. 

• Chybí mi yoyo. 

• Je tam málo dětí mého věku. 

• je tu málo zábavy. 

• Je tu moc baráku, ale nejhorší, že tu 

jsou cesty Dubí tu byly louky a věci 

místo pro nás. 

• Jít do cirkusu. 

• Kamarádi.  

• Když jdu do školy, je to do kopce. 

• Lega atrakce. 

• Málo běžeckých tras, veřejné WC 

(čistota, vybavení) 

• Málo lesů. 

• Mám málo kamarádů a nudím se s 

nimi. 

• Nejsou telefony zadarmo. 

• Není tu co dělat. 

• Není tu moře. 

• Nic mi tu nevadí. Jen mi tu chybí něco 

pro starší, zhruba pro ty od 15 let. 

• Pěkné WC zadarmo. 

• Počasí. 

• Pro věk 10 a více. 

• Rád se divan na film rambo a je tu 

docela málo lesů a na písečné se mi 

nelibí že tam jsou ty baráky místo toho 

bych tam dal lesy. 

• Sníh. 

• Spíš mi tady nic nebaví. 

• Škola. 

• Špatně zarybněná Bečva. Oprava jezů 

je moc dlouhá 

• Taťka se odstěhoval. 

• Trny. 

• Trochu mně vadí, že nebydlím s 

taťkou, jinak nic. 

• V době kovidu mi hodně chybí 

svoboda! Chtěla bych letět do 

Londýna, ale tato doba mi to 

neumožňuje! 

• Vadí mi nošení roušek. 

• Vadí mi znečištění vzduch. 

• Vadí mi, že je hnusné počasí a zima. 

• Vadí mi, že je tu moc obchodů. 

• Vadí mi, že tu není větší park. 

• Vadí mi, že tady není moře. 

• Vadí mi, že tady není nic zajímavého. 

• Vadí mi, že tu není mrakodrap. 

• Vadí mi, že tu není vojenská základna. 

• Vadí mi počasí. 

• Velká zahrada. 

• Víc možností na moderní tancování. 

• Více trhů, to je vše. 

• Více vyžití pro starší děti. 

• Vyžití pro starší lidi. 

• WC zadarmo. 

• WC zadarmo, kamarádi.  

• Že nemůžu být se svými nejlepšími 

kámoši, s kterými se znám už od 

dětství. 

• Že tu nic není. 

• Znečišťovaní naši přírody. 

• Že je koronavirus. (2x) 

• že ničí krásné louky na pouštění draků 

• Že ničí lesy 

• Že teď nikam nemůžu, kvůli opatření. 
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Komentáře k ostatním obcím jsou již méně početné než v případě Rožnova pod Radhoštěm. Z toho 

důvodu u nich jsou uvedeny vždy všechny komentáře řazeny abecedně. A u každé obce jsou uvedeny 

hlavní témata a nedostatky, kterým se v dané obci věnovalo nejvíce komentářů. 

 

Dolní Bečva 

Komentáře žáků z Dolní Bečvy nejčastěji uvádí, že v obci postrádají pumtrack nebo jiný prostor pro 

kola. A dále pak různá hřiště. Mezi komentáři se v menší míře objevují i témata chybějící bazén či 

koupaliště, více obchodů, skatepark a restaurace. Další témata se objevují již spíše jednotlivě.    

• Akvapark. 

• Bazén, kino. 

• Bazén, parkour, moře. 

• Bike park. 

• Hodně hřiště. 

• Hokej, box, kickbox a judo. 

• Hokej. 

• Hřiště před školou je v horším stavu. 

• Hřiště, bazén, skatepark. 

• Chybí mi florbal, fotbal. 

• Chybí mi Japonsko. 

• Chybí mi naše babička, ať ještě žije. 

• Chybí mi obchody, restaurace, místa 

kde se dá být s přáteli při zlém počasí 

• Chybí mi pumtrack. 

• Chybí mi restaurace, místa kam se dá 

zajít, když je venku zima, obchody, 

kebab. 

• Chybí mi tady skatepark 

• Chybí mi tu hřiště na basketbal a 

kroužek. 

• Chybí mi tu vice nákupních středisek a 

nějaký psi cvičák a vice akci pro děti 

mého veku 12 a víc let. 

• Chybí pro bikery hřiště. 

• Chybí tu koupaliště. 

• Chybí tu trať na kolo. 

• Já chci, aby tu byl skatepark. 

• Jízdárna hřiště apod. 

• Krytý bazén. 

• Lepší autobusovou dopravu vrate 

ČSAD. 

• Lepší hasičárna. 

• Lepší hřiště před školou a skříňky ve 

škole (šatny). 

• Lidl a kaufland. 

• Na hřišti ještě něco, potřebuji zábradlí, 

lavičku. 

• Nedostatek kluku. 

• Nějaké aktivně trávení času s rodinou 

nebo kamarády např. escape room 

nebo něco tak. 

• Nějaké menší hřiště kde by se mohl 

hrát fotbal, basketbal, atd. 

• Není tady jízdárna. 

• Není tam kde si hrát nebo sportovat 

musím dojíždět do Rožnova. 

• Park, konírna. 

• pumptrack (6x) 

• Semafory. 

• Skatepark. 

• Skatepark a celé basketbalové hřiště 

• V naší obci mi chybí třeba kino nebo 

nějaké restaurace, ochody 

s oblečením, ale nevadí mi nic, jsem tu 

rada. 

• Větší park. Bazén. 

• Víc sportovišť. 

• Více obchodů a pumptrack. 
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Horní Bečva 

U Horní Bečvy se objevují podobná témata, ale žádné z nich ve větší míře. Nejčastěji jsou uváděny fast 

foody (KFC a McDonald's) a skatepark. V komentářích jsou zmíněny i hřiště, obchody, tratě pro kola 

nebo kroužky, ale spíše ojediněle. 

• Asfaltovaný pupmtrack. 

• Bazén. 

• Bazén, videoherna, McDonald. 

• Bazén. 

• Fotbalové hřiště na přehradě. 

• Hračkářství. 

• Chybí mi dirt park nebo bike park. 

• Chybí mi tu KFC. 

• Chybí mi bazén. 

• Chybí mi parkourové hřiště. 

• Chybí mi v naši obci nějaký fast food 

(třeba KFC) 

• Chybí mi více obchodů s oblečením, 

více zábav pro mladší, KFC nebo 

Mekáč a vadí mi přístup některých 

učitelů a že tady nejedou autobusy 

např. k vodárce v hlubokém. 

• Chybí my kamarádi. 

• Chybí útulek pro psy. 

• Je tu nuda. 

• Jump park. 

• Kamarádi tam nebydlí. 

• Kamarádi. 

• Když prší, nemám kam jít a není tu 

moc kroužků a akcí. 

• Kočičí kavárna. 

• Kroužek plavání. 

• Lepší hřiště. 

• mam malo času to mi vadi a vadi mi 

škola. 

• McDonald a KFC. 

• Mekáč. 

• Motokrosová trať. 

• Na Horní Bečvě mi chybí obchody s 

oblečením, více akcí, vadí mi opilí lidé 

pokřikující v hospodě vedle jednoty. 

• Není tu dráha na skateboardy. 

• Neprodávají se tu americké jídla. 

• Není tu skatepark. 

• Park, zábavný park. 

• Ráda bych tu měla bazén. 

• Roušky. 

• Shopping a IKEA. 

• Skatepark. (2x) 

• Skoky na kola. 

• Třeba když jsem venku s kamarády, 

tak nás otravují cizí lidé a někdy i 

alkoholici a to mi vadí. 

• V obci mi chybí fast food (např. KFC). 

• Vadí mi, že tu je málo lamp, a proto se 

tady bojím. 

• Vadí mi odpadky. 

• Vadí mi, že je tu moc málo stromů. Já 

bych tady změnil a zvětšil pun track. 

• Vadí mi, že lidi znečišťují přírodu. 

• Vadí mi, že tu nejsou semafory. 

• Vadí mi, že musíme nosit roušky. 

• Více akcí pro můj věk. 

• Zábavný park. 

• Že mě odjeli kámoši do Prahy. 

• Že se nespravuje pumtrack, který už 

měl byt spravený. 

• Že tu nejsou žádné semafory, protože 

se někdo u zatáček může nabourat. 

 

Hutisko-Solanec 



32 
 

Žáci z Hutisko-Solanec ve svých komentářů jednoznačně nejčastěji uvádí, že by v obci chtěli pumptrack, 

trať pro kola apod. V menší míře pak dále uvádí i kino, skatepark, obchody, bazén a restaurace. Jiné 

témata jsou zmiňována již jednotlivě nebo v menší míře. 

• Aquapark. 

• Bajk - bikepark (po horská kola). 

• Bludiště na kola. 

• Bobová dráha. (2x) 

• Cyklostezka, kino. 

• CZC, Alza atd. nějaký obchod s 

elektronikou a počítačovou technologií 

nebo aspoň AlzaBox. 

• Fitness centrum. 

• Chtěl bych tu pumptrack. 

• Chtěla bych bít vice času u koní. 

• Chtěla bych tu kavárnu, kde bychom si 

mohli v klidu sednout a pokecat. 

• Jízdárna, kino. 

• Kavárna. 

• Kino, do parku, dinopark. 

• Kino, motorky, keramika. 

• Kino, obchodní centra. 

• Kino. (3x) 

• Krytý bazén. 

• Motokrosová trať, trať na kolo. 

• Muzeum válečné historie druhé a první 

světové války. 

• Na koupališti mi chybí tobogán, 

skluzavka. Zverimex. 

• Nedostatek akci. 

• Nějaká cukrárna nebo kavárna. 

• Nějaké posezení kde se můžeme jít 

projit a sednout si tam jako je 

například ve Viganticích. 

• Nemám tady rád lidi. 

• Nemáme pumptrack ale jinak pohoda. 

• Není moc míst kam jít při špatném 

počasí. 

• Není moc možností pro můj věk. 

• Není tady trať na motorky. 

• Není tu pumptrack který měl být. 

Nemůžeme jít hrát fotbal na fotbalové 

hřiště, proto musím lozit do Vigantic 

D: 

• Není tu pumptrack a taky tu není 

umělí trávník na fotbal a nechceme 

furt chodit do Vigantic jak paka a za tři 

hodiny domů. 

• Není tu pumptrack na kolo. (2x) 

• Obchod s oblečením. 

• Odpadky na psí hovínka. 

• Pumptrack, treily po Hutisku . 

workautove hřiště. 

• Pěkný park. 

• Pumptrack (místo pro ježdění na 

horském kole), skatepark (místo pro 

ježdění na skateboardu, koloběžkách, 

bmx ) motokrosová trat´. 

• Pumptrack dráha na kolo. 

• Skatepark.  

• Dráha na motorku. 

• Pumptrack, skatepark, dráha na 

motorku. 

• Pumptrack. (4x) 

• Skatepark, pumptrack, pingpongové 

stoly. 

• Skatepark. 

• Skatepark, krytý bazén. 

• Trail. 

• Trail na kola. (2x) 

• Trať na kolo. (2x) 

• Trochu mi vadí škola a moc úkolů. 

• V mé obci mi nevadí nic. Jen můj jediný 

menší problém je ten, že chodím do 

školy do města. Pak mám více 

kamarádů ve městě. Ale naštěstí to 

není daleko. 

• V mojí obci mi nechybí a nevadí nic. 

• Věž pro požární sport. 

• Všechno je tu v pohodě. 

• Výstava morčat. 

• Zverimex bez týrání zvířat. 

• Zverimex, aquacentrum. 
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• Žádné kroužky, které by mě zajímaly, 

necítím se bezpečně. 

• Že když prší tak nemáme kam s 

kamarády jít. 

 

Prostřední Bečva 

V Prostřední Bečvě žáci nejčastěji uváděli opět pumptrack nebo bikepark a hřiště. Opakovaně uváděli 

i skatepark, kluziště, kroužky, obchody, restaurace a kino.  

• Bikepark. (2x) 

• Čajovna, kebab. 

• Dopravní hřiště. 

• Fitness centrum. 

• Hokej. (2x) 

• Hřiště. 

• Chci, aby v obci byl bikepark. 

• Chtěl bych tam pumptrack a nějakou 

trať na motorku. 

• Chtěl bych, aby před našim domem 

byla cyklostezka, abych mohl více 

jezdit na kole a více chodit s kamarády 

ven. 

• Chybí mi divadelní kroužek. 

• Chybí mi knihovna v naší obci. 

• Chybí mi staré hřiště. 

• Chybí mi tu koně. 

• Chybí mi víc veřejných akcí pro děti a 

vadí mi, že se nic takového tady 

nepořádá. 

• Chybí RC dráhy. 

• Kino. 

• Jít někam s rodiči na nákup. 

• KFC 

• Kino, divadlo. 

• Kino, zoo, bruslení. 

• Kluziště na bruslení. 

• Knihkupectví. 

• Konzervativní bečvani. 

• Ledové kluziště. 

• Ledové kluziště a vadí mi, že tam je 

hodně kytek. 

• Mě nic nechybí a ani nevadí. 

• Na hřišti trampolíny. (2x) 

• Na obci mi nevadí v celku nic. 

• Nějak moc nic, ale je tam málo 

kultury. 

• Nejsou tady žádné sportovní hřiště, 

kde bych mohla trénovat. 

• Nemá blízko hřiště. 

• Není tady žádné místo, kde by se dalo 

jezdit na longboardu nebo bruslích, na 

silnicích, které zde jsou, to nejde. 

• Není zde moc pevných cest po, kterých 

by se dalo chodit, aniž bys měl boty od 

bahna. 

• Pizzerie. 

• Pohádkové lázně. (2x) 

• Pumptrack. (4x) 

• Skatepark. (3x) 

• Traily, pumptrack, skatepark. 

• Vadí mě zde doprava... Necítím se 

úplně bezpečně. URČITĚ TO OPRAVTE! 

• Vadí mi Babiš. (2x) 

• Vadí mi, když doprava jezdí strašně 

rychle. 

• Večerka. 

• Víc koní v jízdárně. 

• Více hřišti. 

• Více kroužků. 

• Více obchodu, vadí mi tam ten vysoký 

dům, který k ničemu není je jenom 

otevřený na výstavy nic víc. 

• Více smíchu a zoo. 

• Více starších dětí. 

• Vše mi stačí. 

• Workautové hřiště. 

• Zahradní centrum. 

• Že tu není kluziště. 



Sborník byl vytvořen v rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p.R.“, 
Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010697, 

 který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR  
a rozpočtu obcí Sdružení Mikroregionu Rožnovsko. 

 
 

 

 

 

Valašská Bystřice 

Ve Valašské Bystřici nejvíce komentářů zmiňovalo hřiště. Dále pak restaurace, různé zájmové kroužky, 

obchody a skatepark.   

• Bankomat. 

• Dramaťák. 

• Florbalový kroužek. Motokáry. 

Bankomat. 

• Chtěl bych v obci mít skatepark. 

• Chybí mi dramaták. 

• Chybí mi kolotoč na hřišti. 

• Chybí mi tu krytý bazén. 

• Chybí mi tu nabídka sportu, alespoň 

nějakého, pro můj věk tu nic není. 

• Chybí mi tu nějaké větší nákupní 

centrum. 

• Chybí mi tu skatepark. (2x) 

• Chybí mi tu trat na motorky. 

• Chybí mi tu večerka anebo nějaké 

fastfoody. 

• Chybí mi zde nějaký park, KFC, 

skatepark. A ještě bych byl pro vice 

obchodu, moře. 

• Chybí mi zde skatepark musím vždy 

autobusem do Rožnova. 

• Chybí mi hrad. 

• Já se většinu času nudím :). 

• Jako, není tam nic přes noc, chtělo by 

to hřiště na DÍLECH. 

• Je tu málo trailů. 

• KAUFLAND mi docela dost vadí, přijde 

mi zbytečný i tak tady máme docela 

dost obchodů a do každého města se 

kauf nemusí , gate, ham,.. 

• Kebab, Vietnamská kuchyně a nějaká 

normální restaurace. 

• Koronavirus. 

• Kroužky basketbal a dramatický 

kroužek. 

• Málo hřišť. 

• Mohla by tu být nějaká restaurace 

neboo nějaký zwerimex a třeba nějaký 

obchod s oblečením. 

• Motokáry. 

• Nějaké útulné restaurace kam bychom 

mohli chodit. 

• Nějakou večerku by tu chtělo. Kebab. 

• Není tam jiné blízké hřiště. 

• Není tu hřiště přiměřené mému věku. 

• Není tu skatepark, není tu pořádné 

fitko. 

• Občané netřídí odpad a házejí 

odpadky po lese a po vesnici. 

• Parkour hřiště 

• Rychlé občerstvení. 

• Skatepark. (2x) 

• Trať na motorku. (2x) 

• Trať na motorky, KFC, Vietnamská 

kuchyně >: 

• Vadí mi, že mamka mi nějaké věci 

nedovoluje. 

• Vadí mi, že autobusy nejezdí v čas. 

• Veřejná klubovna, herna, lezecká 

stěna. 

• Větší obchod, venkovní i vnitřní bazén, 

lepší vlek, dětská herna. 

• Více kroužků. 

• Více míst na zájmy, kroužky. 

• Všechno mně vyhovuje. 

• Zábava pro mladé lidi. 
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• Zimní stadion, skatepark. 

 

 

 

 

 

Vigantice 

K Viganticím přišlo jen menší množství komentářů, které se často ani netýkaly možností trávení 

volného času v obci. Ve vztahu k volnému času žáci nejčastěji uváděli skatepark. A opakovaně byl 

zmíněn i pumptrack a trať pro kola.  

• Býval tady ranč s koňmi, ale už tu není. 

• Cyklostezka. 

• Chybí mi tu pumtrack nebo nějaké 

skoky na kolo. 

• Chybí mi nejlepší kamarádi. 

• Chybí škola Vigantice. Vadí, že je tam 

malá škola, že tam není skatepark. 

• Lezecká stěna. 

• Málo hřišť. 

• Mingolf. 

• Nedostatek aktivit při špatném počasí. 

Není zde kde jít... 

• Nejsou žádné akce pro děti mého 

věku. 

• Nic mi nevadí, jenom by to chtělo, 

malý skate park. 

• Nic, jen že se ničí všechny louky a staví 

se tam nové domy. 

• Obchody (nejen s jídlem). 

• Odpadky v lese, přesněji v Lipuvce. 

• Ožralý chlap Martin. 

• Plavecký bazén, kino, dětské hřiště. 

• Prudké kopce na bobování. 

• Pumptrack. 

• Skatepark (3x) 

• Skokánek nebo tobogán. 

• Sníh protože se neodhrnuje. 

• Škola o víkendu - chtěla bych tam 

chodit i o víkendu. 

• Tobogán a skokánek. 

• Trať na kola. 

• Vadí mi benga. 

• Více dětí mi chybí. 

 

Zubří 

V obci Zubří žáci nejčastěji postrádají krytý bazén a rovněž lepší nabídku obchodů. V menší míře pak 

uvádí hřiště, skatepark, restaurace a zájmové kroužky. K obci Zubří se sešlo přes 100 komentářů, ale 

žádné další téma se v nich neopakuje ve vyšší míře.    

• Absence sítě 5G. 

• Asi nic, možná jen skatepark v lepším 

stavu. 

• Auto vadí. 

• Bazény, jezdecký kroužek na koni. 

• COVID a škola. 

• Dino park, rozhledna. 

• Dobré místo kde se najíst, je tu pár 

fastfoodu, ale jinak se tu nikde nedá 

najíst dobrého jídla. 

• Dopravní hřiště. 

• Házená dorostenky. 

• Hluk a křik. 

• Chtěla bych tu krytý bazén. 

• Chtěla bych tu mít útulek. 
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• Chtěla bych tu rozhlednu, hrad a 

náměstí. 

• Chtěla bych, aby tu bylo více 

rozhleden. 

• Chybí mi dinopark a ZOO u Kauflandu. 

• Chybí mi krytý bazén. (2x) 

• Chybí mi letiště, krytý bazén a nákupní 

centrum. 

• Chybí mi paintballové hřiště. 

• Chybí mi přátelé. 

• Chybí mi skatepark nebo pumptrack 

na ježdění na freestyle koloběžce. 

• Chybí mi sportovní areály. Vadí mi 

škola. 

• Chybí mi tu lidi, se kterýma bych si 

rozuměla a vadí mi učitelé :D. 

• Chybí mi zábavní park. 

• Chybí tu něco jako park. 

• Chybí vnitřní bazén, zimní kluziště, 

kuželky pro děti. 

• Chybí zde stadion, ve kterém bych 

mohla bruslit. 

• Je tu moc domů a málo přírody, není 

tu rozhledna. 

• Karate. 

• Kavárna, restaurace, taneční sál. 

• KFC, McDonald, Kaufland. 

• Koně. 

• Krytý bazén, nemocnice, velký obchod. 

• Krytý bazén, více stromů, méně kouře. 

• Krytý bazén. (4x) 

• Lepší kino, vnitřní bazén. 

• Létající auto. 

• Málo přírody. (2x) 

• Málo věcí určených pro kola. 

• Málo vědeckých věcí. 

• Mega velkou hernu, hračkářství. 

• Mekáč, hračkářství. 

• Mekáč, parkour, hračkářství, obchod s 

mobilama atd., candy store. 

• Městské auta, jezdí po chodníku. 

• Míň školy a více zábavy. 

• Místo kde můžu jít s kamarádami i 

když je škaredě. 

• Mně chybí rozhledna. 

• Mně vadí, že řidiči jezdí jako blázni. A 

chybí, že nejsou v Zubří žádné nákupní 

centrum. 

• Moře. 

• Moře a bikepark. 

• Moře, hřiště, oprava cest, větší 

náměstí, skatepark. 

• Moře, koně. 

• Na hřišti chybí tyče. 

• Nakupování např. oblečení. 

• Náměstí. 

• Náměstí, hrad a zámek. 

• Nedostatek akcí pro děti mého věku. 

• Nedostatek obchodů. 

• Nechci tu zloděje. Chtěla bych tu více 

bazénů. 

• Nechybí a nevadí mi nic 

• Nechybí mi nic všechno je super a ani 

mi nic nevadí. 

• Nějaká kavárna. 

• Nějaké hřiště pro děti věku asi tak 9 - 

14 let. Vadí mi, že nějaké hřiště nejsou 

opravená. 

• Nějaké středisko volného času. 

• Nejsou tady poutě. 

• Někdy bych chtěla vice pomáhat vařit 

péct uklízet a mít pořádek v pokoji. 

• Některé kroužky jsou jen v Rožnově 

pod Radhoštěm - musím dojíždět. 

• Není tady žádný klub. 

• Není tu moře, nejezdí tam lodě, není tu 

zmrzka za domem. 

• Není tu obchodní centrum. 

• Obchodní centrum. 

• Odpadky kolem cesty. 

• Osvětlený fotbal. 

• Paintball. 

• Park. 

• Parky, lavičky. 

• Pouť, protože ta pouť tu nebyla dva 

roky. 

• Rozhledny, ZOO. 

• Rybník, protože rád rybařím. 
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• Římanský hrad a moře. 

• Show pro děti, slabá wifi, není tu 

nemocnice. 

• Skatepark, střešní skatepark. 

• Skatepark. (4x) 

• Skejtová dráha. 

• Soused seče trávu. 

• Tratě na RC auta a na kola. 

• V neděli rušení denního klidu. 

• V neděli ruší klid. (2x) 

• V neděli sekají trávu. 

• Vadí mě škola. 

• Vadí mi COVID. 

• Vadí mi hluk. (2x) 

• Vadí mi málo autobusových zastávek. 

• Vadí mi moc aut, a kůrovec. 

• Vadí mi to, že se v lese kácejí stromy. 

• Vadí mi velký provoz aut. 

• Vadí mi, že sečou trávu. 

• Větší obchod někde na konci Zubří. 

• Více hřišť, McDonald 

• Více stromů méně kouře. 

• Vnitřní bazén, obchodní centrum, 

moře, vnitřní areál. 

• Zábavní park. 

• ZOO bych tu chtěla, město. 

• Zverimex, obchodní centrum, Chaire. 

• Že se pořád opravuje. 

• Že tady není jumpark. Že tady není 

nějaké parkurové místo. 

• Že v našem městě není moc překážek 

nebo věci. 

• Železnice. 
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Trávení volného času mimo domov 
 
Žáci byli dotázáni, kde se většinou s kamarády zdržují, když jsou venku. Na výběr měli čtyři možnosti 

(na ulici, v parku, v přírodě, na hřišti), případně mohli uvést jinou odpověď. Nejvíce žáků odpovědělo, 

že se většinou zdržují na hřišti (30 %). O něco nižší podíl pak uvedl, že čas tráví v přírodě (23 %). Další 

žáci uváděli ulici (16 %) a nejméně žáků (8 %) uvedlo park jako místo, kde se většinou zdržují.  

Zbývajících 20 % uvádělo, že se zdržují jinde. Jedná se o odpovědi, kdy přesně nejde určit, o jaké místa 

se jedná, případně jich uvedli několik. Někteří žáci rovněž uváděli, že jsou s kamarády na zahradě nebo 

doma. Všechny tyto odpovědi tedy byly zahrnuty do kategorie jinde.  

Pokud jsi s kamarády venku, kde se většinou zdržujete? 

 

 

Místo, kde nejčastěji tráví čas s kamarády je pro chlapce hřiště (chlapci 34 %, dívky 27 %). Naopak dívky 

nejčastěji uvádí přírodu (chlapci 23 %, dívky 29 %). Chlapci oproti dívkám také častěji preferují ulici 

(chlapci 18 %, dívky 14 %). A naopak dívky parky (chlapci 6 %, dívky 9 %). 

Mladší žáci uvádí, že čas tráví především na hřišti a v přírodě. Se vzrůstajícím věkem lze ale pozorovat 

výrazný pokles podílu žáků, pro které je hřiště hlavní místo, kde tráví čas s kamarády. A naopak roste 

podíl těch, kteří čas tráví především na ulici.  

 

 

 

 

 

 

Na ulici 
16%

V parku
8%

V přírodě
26%

Na hřišti
30%

Jinde
20%
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Na jakých místech se žáci většinou zdržují dle věku 

Ročník Na ulici V parku V přírodě Na hřišti Jinde 

1. ročník 9% 4% 28% 56% 4% 

2. ročník 13% 10% 24% 39% 14% 

3. ročník 12% 5% 21% 41% 21% 

4. ročník 8% 3% 31% 37% 21% 

5. ročník 9% 6% 30% 32% 24% 

6. ročník 17% 8% 24% 26% 25% 

7. ročník 22% 9% 23% 23% 23% 

8. ročník 20% 10% 29% 21% 20% 

9. ročník 28% 12% 28% 15% 16% 

 

Naprostá většina žáků uvádí, že to, kde se s kamarády většinou zdržují, jim vyhovuje. Odpověď určitě 

ano uvedlo 56 % a další 31 % uvedlo spíše ano. Kladných odpovědí bylo tedy 87 %. Odpověď tak napůl 

volilo 11 % žáků a jen 2 % odpověděla, že jim to tak nevyhovuje.  

Vyhovuje ti to tak? (Pokud jsi s kamarády venku, kde se většinou zdržujete?) 

 

Ať už žáci tráví svůj čas na kterémkoliv z míst, většině to tak vyhovuje. Podíl těch, kteří odpověděli 

určitě ano nebo spíše ano je 83 % v případě ulice, 84 % v parku, 86 % v přírodě a 90 % na hřišti. U 

kategorie jinde to bylo 86 %. I když zde jsou tedy určité rozdíly, nejsou nijak dramatické.  

Větší rozdíly nejsou ani mezi chlapci (89 %) a dívkami (85 %). Určité rozdíl je možno najít po rozdělení 

dle ročníků. Kdy opět podíl těch, kterým vyhovuje, kde tráví čas s kamarády, u nejstarších žáků klesá. 

Celkově ale u všech ročníků převládá kladné hodnocení. A jen minimum žáků odpovídalo záporně. 

Jejich podíl v žádném ročníku nepřekročil 3 %.   

Určitě ano 
56%Spíše ano

31%

Tak napůl
11%

Spíše ne
1%

Určitě ne   
1%
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Návštěva zájmových kroužků 
 
Většina žáků navštěvuje pravidelně nějaký zájmový kroužek nebo sportovní oddíl. Jedná se celkem o 

81 %. To, že žádný kroužek nenavštěvuje, uvedlo 19 % žáků.  

Navštěvuješ pravidelně nějaký zájmový kroužek, sportovní oddíl apod.? 

 

Dívek navštěvuje kroužky o něco více než chlapců. Mezi dívkami je to 83 %, u chlapců 79 %. Jde rovněž 

vidět pokles v posledních ročnících. Mezi žáky sedmých ročníků kroužky navštěvuje 83 %, v osmých 

ročnících je to 73 % a v devátých již jen 67 %.  

Podíl žáků navštěvující zájmové kroužky dle ročníků 
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Naprostá většina žáků (90 %) navštěvuje kroužky, protože chtějí a baví je. Najde se ale i menšina žáků 

(10 %), kteří do jednoho nebo více kroužků chodí jen proto, že to chtějí jejich rodiče. 

Pokud navštěvuješ nějaké kroužky, chodíš do nich rád(a) nebo protože to chtějí rodiče? 

 

Podíl žáků, kteří do některého kroužku chodí jen kvůli rodičům, je u chlapců i dívek stejný. Ani rozdělení 

podle ročníků neukazuje žádný trend. A podíl, takových žáků je relativně stabilní napříč všemi ročníky.  

Podíl žáků navštěvující zájmové kroužky, kvůli přání rodičů 

 

  

Do všech 
kroužků 
chodím, 
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Důvody proč někteří žáci nechodí do žádného kroužku, jsou různé. Nejčastěji žáci uváděli, že do 

žádného kroužku nechtějí chodit (35 %) a že tu není žádný, který by je bavil (25 %). Ostatní důvody jsou 

uváděny již výrazně méně často. To, že neví, jaké tu jsou, uvedlo 8 % žáků. Stejně jako, že do kroužků 

nechodí žádný z kamarádů (8 %). Dále pak žáci uváděli, že je na kroužek nepřihlásili jejich rodiče (7 %) 

nebo že jsou kroužky drahé (6 %). Jako jiné důvody (11 %) žáci nejčastěji uváděli, že nemají čas. Jako 

důvod byla několikrát zmíněna např. i epidemie koronaviru, dále zdravotní problémy, že byl kroužek 

zrušen nebo že mají jiné zájmy.  Žádný z důvodů se již ale nevyskytuje častěji.  

Pokud žádný kroužek nenavštěvuješ, z jakého důvodu?  
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Nechci do žádného chodit

Není tu žádný, který by mě bavil

Nevím, jaké tu jsou

Žádný z kamarádů tam nechodí

Rodiče mě do žádného nepřihlásili

Je to drahé

Jiné



44 
 

Informovanost a hodnocení nabídky zájmových kroužku 
 
Většina žáků soudí, že má přehled o tom, jaké kroužky mohou navštěvovat. Určitě ano odpovědělo 41 

% a dalších 30 % uvedlo spíše ano. Kladně na tuto otázku tak odpovědělo 71 % žáků. Záporně 

odpovědělo 9 % žáků a 20 % zvolilo možnost tak napůl.  

Máš přehled, jaké kroužky můžeš navštěvovat? 

 

Chlapci i dívky uvádí stejnou míru informovanosti. A žádné trendy nevykazuje ani rozdělení dle ročníků.   

Hodnocení informovanosti o nabídce zájmových kroužků dle ročníků 

 

Na otázku, zda považují nabídku zájmových kroužků za dobrou, odpovídali žáci velmi podobně jako u 

předchozí otázky. Zde odpovědělo určitě ano 43 % a dalších 28 % odpovědělo spíše ano. Negativní 

odpovědi spíše ne a určitě ne tvoří 8 %. A 21 % volilo možnost tak napůl.  

Považuješ nabídku zájmových kroužků za dobrou? (Máš si z čeho vybrat?) 
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Stejně jako u informovanosti nejsou výrazné rozdíly v hodnocení nabídky kroužků mezi chlapci a 

dívkami. Rozdíly se ale ukazují po rozdělení na ročníky. Kdy žáci z vyšších ročníků hodnotí nabídku hůře 

než žáci z nižších ročníků. Nejhorší hodnocení je u žáků z devátých ročníků, mezi kterými nabídku jako 

dobrou hodnotilo jen 50 %.  

Hodnocení nabídky zájmových kroužků dle ročníků 

 

Čím menší mají žáci přehled o nabídce kroužků, tím za nedostatečnější ji považují. Z těch žáků, kteří 

odpověděli, že mají určitě nebo spíše přehled, nabídku jako určitě nebo spíše dobrou hodnotí 80 %. 

Z těch, kteří uvedli, že nemají přehled, nabídku jako dobrou hodnotí 31 %.  

Žáci, kteří navštěvují kroužky, častěji uvádí, že mají přehled o nabídce (76 %) a nabídku považují za 

dobrou (77 %). U žáků, kteří kroužky nenavštěvují, to je 48 % a 41 %.  
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Chybějící kroužky 
 
Žáci byli požádáni, aby uvedli, zda jim chybí nějaký kroužek, který by chtěli navštěvovat, ale není 

dostupný. Jednalo se o otevřenou otázku. Žáci tedy museli přijít s vlastní odpovědí a nevybírali 

z žádného předem připraveného seznamu kroužků. Sešlo se necelých 600 návrhů, přičemž některé 

uváděly i více kroužků. To znamená, že necelá třetina žáků uvedla nějaký kroužek, který postrádá. 

S návrhy přicházeli jak žáci, kteří již do nějakého kroužku chodí, tak žáci, kteří žádný kroužek 

nenavštěvují.  

Návrhy jsou velmi různorodé. Nejčastěji žáci uváděli nějaký typ sportovních kroužků (55 %). Jednalo se 

např. o různé druhy bojových sportů (karate, box, judo aj.), dále basketbal, florbal, fotbal, gymnastiku, 

parkour aj. Další skupinu tvořily umělecké kroužky (14 %). Především různé druhy tance, zpěv apod. 

Třetí skupinou jsou počítačové kroužky zaměřené na programování nebo hraní počítačových her (8 %). 

V komentářích byla opakovaně zmiňována hra Minecraft. Menší zastoupení měly rovněž vzdělávací 

kroužky zaměřené např. na jazyky nebo různé vědní obory (5 %). Poslední skupinu pak tvoří ostatní 

kroužky (14 %). V této kategorii byly nejčastěji uváděny kroužky zaměřené na práci s koňmi nebo jízda 

na koni. Dále bylo uváděno např. vaření, hasičský kroužek, cvičení psů, skaut aj.  

 

Následuje přehled všech návrhů. Ty jsou rozděleny podle obcí, ve kterých dotyční žáci bydlí. Kroužky, 

které byly zmíněny opakovaně, jsou umístěny vždy na začátku přehledu. Číslo v závorce za 

komentářem uvádí, kolikrát byl daný kroužek zmíněn.  

Dolní Bečva 

• florbal (5x) 

• basketbal (3x) 

• fotbal (3x) 

• airsoft (2x) 

• box (2x) 

• gymnastika (2x) 

• ježdění na koni (2x) 

• kroužek hraní minecraftu (2x) 

• lyžování (2x) 

• paintball (2x) 

• volejbal (2x) 

• 3d tisk 

• americký fotbal 

• fotbal s kolami 

• házená 

• hokej 

• chybí mi zde větší výběr bojových 

kroužků 

• judo 

• karate 

• kroužek na poznávání vlajek a států 

• latinskoamerické tance 

• nějaký bojový sport 

• No žádný nechci, jine kroužky, možná 

tak hrát zase na klávesy ale učím se v 

klidu sama doma. 

• parkour 

• skateboarding 

• trénink kol 

• výcvik psů 

• zeměpisný kroužek 

 

 

Horní Bečva 
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• minecraft (3x) 

• florbal (2x) 

• gymnastika (2x) 

• americky fotbal 

• bojový kroužek 

• bojutsu 

• dirt biking 

• elektrická kytara 

• hasiči 

• hokej 

• hokej 

• horolezecký kroužek 

• hráni na mobilu 

• chtěl bych chodit na breakdance 

• judo 

• keramika 

• kickbox 

• kroužek kuchaře 

• kulečník 

• lektor na ukulele 

• malířský kroužek 

• malování na plátno 

• motokros 

• multimediální programování vývoj 

herních technologií atd. 

• nějaké společné čtení knih a potom je 

rozebírat 

• není to úplně kroužek, ale chtěl bych 

navštěvovat tréninky fotbalu. 

• parkour 

• počítače 

• posilovna 

• skákání na kole 

• tancování  

• trampolíny 

• více hudebních nástrojů 

• více kroužků s hudebními nástroji, bicí 

• vyrábění 

 

Hutisko-Solanec 

• balet (4x) 

• florbal (4x) 

• hokej (4x) 

• počítačový (4x) 

o PC programování 

o vývoj herní technologie atd. 

• parkour (3x) 

• tenis (3x) 

• dráha na kolo a na motorku (2x) 

• gymnastika (2x) 

• karate (2x) 

• keramika (2x) 

• koně (2x) 

• volejbal (2x) 

• box 

• bruslení 

• cvičení pro psy 

• dramaták 

• fotbal 

• hasič 

• házená 

• horolezecký klub 

• hra na hudební nástroj 

• chtěl bych, abych mohl vyrábět 

• chybí mi psychologický kroužek 

• kde se učí o zvířátkách 

• krasobruslení 

• kroužek dabingu 

• lukostřelba 

• modelář 

• ne, je tady všechno co bych chtěl kromě 

pump tracku na kolo 

• pump track, traily na poskli 

• solaněk 

• šít 

• škola bruslení 

• taekwondo 

• tanec 
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Prostřední Bečva 

• florbal (3x) 

• gymnastika (3x) 

• koně (3x) 

• basketball (2x) 

• čtení (2x) 

• chybí mi spěváček (2x) 

• americký fotbal 

• či-kung 

• downhill 

• hokej 

• chtěl bych chodit do juda 

• ježdění na kole 

• klávesy 

• klavír (2x) 

• kolečkové brusle 

• korejský jazyk 

• kovářský kroužek 

• krasobruslení 

• malování 

• minecraft kroužek 

• MMA 

• motokros 

• paragliding 

• RC modely 

• rybařeni 

• sbor 

• skákání na trampolíně 

• šály 

• šerm 

• taneční kroužek 

• tenis 

• věda a zábava 

• výcvik psů 

 

Rožnov pod Radhoštěm 

• Ježdění na koni (19x) 

o Ježdění na koni. To tu sice je, 

ale pro rodiče je to moc drahé. 

o jízdárna by tu mohla být. 

• gymnastika (11x) 

• box (8x) 

• fotbal (8x) 

• basketbal (8x) 

• parkour (7x) 

• hokej (5x) 

• karate (6x) 

• lukostřelba (5x) 

• hry na počítači (5x) 

• florbal (4x) 

• jezděni na kole (4x) 

o Ježdění na kole v lese po 

jednoduchých překážkách, 

různé traily a tak 

• krasobruslení (4x) 

• minecraft kroužek (4x) 

• airsoft (3x) 

• judo (3x) 

• skaut (3x) 

o skaut bohužel tu není, můj 

strejda býval vedoucí, ale už 

není, děcka si z těch trenérů 

dělali spíš srandu, než aby se 

tam něco naučili. 

• americký fotbal (2x) 

• badatelský klub (2x) 

• esport (2x) 

• H1BSB (2x) 

• kolečkové brusle (2x) 

• latinsko americke tance (2x) 

• mini golf (2x) 

• poledance (2x) 
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• programování (2x) 

o programování, s 

profesionálem. 

• ragby (2x) 

• rybářský (2x) 

• stolní tenis (2x) 

• šerm (2x) 

• tancovaní (2x) 

• tenis (2x) 

• vaření (2x) 

• více druhů tance (2x). 

• agility 

• akrobacie na stuhách 

• akrobatické tancování 

• angličtina pro děti 4.- 5. třída 

• animovací kroužek 

• ano do přírodovědy 

• balet 

• biatlon 

• bojový sport od 6let 

• brawl staro kamp 

• bruslení na kolečkových bruslích 

• curling 

• cvičení psu 

• debatní 

• do brigády KFC 

• dogdancing 

• dramataček 

• filmový kroužek 

• fitness 

• flétna 

• fotografický kroužek 

• golf 

• házená 

• hip hop 

• hraní na x boxu 

• hrát fortnite s bubou aby mě naučil 

fortnite 

• chtěl bych chovat pejsky 

• chtěla bych chodit do řezbaře, ale v 

Zubří to není. 

• chtěla bych začít závodně lyžovat 

• IT 

• japonština 

• kanisterapie s bafy 

• kickbox 

• koncerty pro mladší teenagery 

• korfbal 

• kroužek zaměřený na míčové hry 

• kroužek železničního modelářství 

(dělání modelů na kolejiště rozměru 

TT) 

• kung-fu 

• lakros 

• lezení na stěně 

• literární, hudební poslechy 

• mažoretky začátečníci 

• modelář vojenských tanků a letadel. 

• motocross 

• motokáry 

• náboženství 

• něco kde můžeme jezdit na 

peniboardu 

• nerf lepši 

• paintball 

• paragliding 

• pečící kroužek 

• pracování s Photoshopem 

• přírodovědný kroužek 

• psaní všemi deseti 

• roppe skiping 

• sbor 

• skateboard 

• snowboard 

• spolek nerdů 

• sport 

• střelba ze vzduchovky 

• šachy 

• šití 

• tábor 

• tančení na kpop písničky např. 

Blackpink 

• taneční kroužek (třeba step, nebo 

tanec stejného typu jako v Piti piti 

pa...), 

• více bojových umění 

• volejbal 



50 
 

• vybíjená 

• výtvarný 

• závodit na motorce 

• zkoumání brouků, jezení stromů 

• zpěv 

 

Valašská Bystřice 

• florbal (4x) 

• keramika (4x) 

o keramika ale moc netuším, 

jestli by mě to bavilo po celý 

rok 

• dramatický kroužek (3x) 

o dramatický kroužek tady byl, 

ale zrušil se 

o tak dřív tu byl dramaták, ale 

teď už ne 

o u pernických býval dramaťák, 

ale kvůli koroně se to zrušilo 

• parkour (3x) 

• discgolf (2x) 

• gymnastika (2x) 

• moderní tanec (2x) 

• ping pong (2x) 

• programovaní (2x) 

• taneční (2x) 

• americký fotbal 

• badminton 

• fotbal 

• háčkování 

• hartubit 

• házená 

• hokej 

• kolo 

• koloběžky 

• kynologie práce se psy 

• lyžařský kroužek 

• meditace 

• nějaký umělecký 

• pečení 

• plavání 

• pohybovky 

• skaut 

• sport 

• střílení z luku 

• šachy 

• vodní pólo 

• výtvarka 

• závody na kole 

 

Vidče 

• ježdění na koni (2x) 

• akrobacie na šálech 

• badminton 

• box 

• florbal 

• fotbal 

• hasiči 

• holčičí fotbal 

• horolezectví 

• jelikož mám hokej 4x týdně, nemám tak 

čas chodit např. na koně/basket. 

• karate 

• kroužek debatování 

• kroužky jen pro holky 

• lukostřelba 

• něco technicky zaměřené 

• pečení 

• psaní všemi deseti 

• stolní tenis/ping pong 

• tanec 

• vaření 

• vice hokejových táboru 
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Vigantice 

• jízda na koni (3x) 

• fotbal (2x) 

• házená (2x) 

• karate (2x) 

• americký fotbal 

• animování s legem, loutkami 

• basketbal 

• bojové umění 

• bowling 

• box 

• cestovatelský 

• formule 

• gymnastika 

• gymnastika pro kluky 

• chybí kroužek třeba jako badminton 

• jo hahah dzouky jedu ale jako něco s 

mořskou biologii protože tu mam málo 

kroužků, které jsou o přírodě atd. a 

když už nějaké jsou, tak se tam bavíme 

o nějakých medvědech nebo o 

prasatech, které mě nezajímají... 

• klavír 

• lukostřelba 

• míčové hry 

• paddleboard 

• šachy 

• tenis 

• volejbal 

• zvířecí - veterinářský 

Zubří 

• ježdění na koni (8x) 

• karate (8x) 

• basketbal (6x) 

• volejbal (5x) 

• bruslení (3x) 

• paintball (3x) 

• box (2x) 

• dramatický kroužek (2x) 

• chemický (2x) 

• ježdění na kole (2x) 

• vojenský kroužek (2x) 

• atletika 

• badminton 

• balet 

• biatlon 

• bojové umění aikido. 

• bruslící plocha 

• cirkus pro děti 

• čtecí kroužek 

• dáma 

• ersoftový kroužek 

• florbal 

• fotbal 

• fotografický 

• harfa 

• herecký 

• hokej 

• hraní na dudy 

• hry na PC, Fortnite kroužek. 

• hudební nástroje 

• chodit do útulku 

• chov morčat 

• chybí mi rybářský kroužek 

• Jakoby musím dojíždět do jiného 

města, takže kdyby byl u nás street 

dance, tak by to bylo určitě super. Ale 

stejně na naší crew nemá žádná XD 

• ježdění na kole,  

• judo 

• keramika 

• kickbox 

• lezecký kroužek 

• lukostřelba 

• MMA 

• modeling 

• módní návrhářka 

• motokros 
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• Něco na zaměření IT ale co by mě 

bavilo myslím tím spíše formu toho, 

aby mě to bavilo, ale chodila jsem už 

do dost kroužku a radši se tomu věnuji 

jen tak sama je to pro mě asi lepší 

• nějaký klub 

• parkour 

• plavání 

• počítačový kroužek 

• programování 

• sjezdové lyžování 

• skateboarding 

• střelecký kroužek (střílení ze 

vzduchovky atd.). 

• šerm 

• tančení 

• tančení společenské,  

• tenis 

• tenisové hřiště na zápas. 

• učení o zvířatech 

• začátečnické hodiny jazyků (italština) 

• zpěv 
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Dotazníkové šetření mezi rodiči 

Struktura respondentů  
 
Dotazník vyplnilo 525 rodičů. Tito rodiče mají dohromady 1135 dětí. To zahrnuje nejen děti chodící 

momentálně do základní školy v ORP Rožnov pod Radhoštěm, ale i děti mladší nebo starší, případně 

děti mimo ORP. Většina respondentů má dvě děti (62 %). Relativně početní jsou i rodiče s jedním 

dítětem (14 %) nebo se třemi (20 %). Více než tři děti má ale jen minimum rodičů (4 %). Nejvyšší 

uváděný počet dětí byl 9.  

 

Počet dětí celkem 

 

 

Počet dětí rodičů, které dochází na sledované základní školy v ORP Rožnov pod Radhoštěm, je nižší než 

celkové počty. Nejčastěji rodiče uvádí, že mají na ZŠ jen jedno dítě (56 %). A dalších 39 % pak uvádí dvě 

děti. Tři a více dětí už má na ZŠ jen 5 % rodičů. Nejvyšší počet dětí na ZŠ jsou čtyři a to uvedl jen jeden 

z rodičů.   

Dotazník vyplnilo 525 rodičů, kteří uvádí, že mají v součtu 782 dětí, které navštěvují jednu ze základních 

škol v ORP Rožnov pod Radhoštěm. Celkově tyto školy navštěvuje 3 251 žáků. Tedy rodiče, kteří se 

zapojili do průzkumu, reprezentují 24 % žáků.  

 

 

 

 

 

1 dítě
14%

2 děti
62%

3 děti
20%

4 děti
3%

5 a více dětí
1%
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Počet dětí na ZŠ v ORP Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

Většina rodičů pochází z Rožnova pod Radhoštěm (60,3 %). Druhá v pořadí je obec Zubří s 11,3 %. 

Zastoupení ostatních obcí se pak pohybuje v rozmezí 0,6 % – 6,4 %. Mezi respondenty jsou i takoví, 

kteří nebydlí v žádné z obcí ORP Rožnov pod Radhoštěm. Více než polovina z těchto respondentů 

pochází z obce Střítěž nad Bečvou. V menším množství jsou pak zastoupeny ale i další obce.  

Struktura respondentů podle bydliště 

 

Nejvíce jsou zastoupeni rodiče, jejichž děti dochází do ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm (32 %). 

Následují ZŠ Videčská (12 %) a ZŠ Sedmikráska (10 %). Obě jsou rovněž z Rožnova pod Radhoštěm. 

Nejméně rodičů má děti na ZŠ Valašská Bystřice (0,4 %).  

1 dítě
56%

2 děti
39%

3 a více dětí
5%

60,3%

11,3%

6,1%

4,6%

4,6%

4,0%

3,6%

0,8%

0,6%

4,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rožnov pod Radhoštěm

Zubří

Dolní Bečva

Horní Bečva

Vigantice

Prostřední Bečva

Vidče

Hutisko-Solanec

Valašská Bystřice

Ostatní
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Děti rodičů, kteří mají více než jedno dítě na ZŠ, většinou chodí na stejnou školu. V 28 % případů ale 

děti rodičů chodí do dvou nebo případně i tří různých škol. Docházení do tří různých škol je ale již 

ojedinělý jen, který uvedli jen 3 rodiče.   

 

 

Rozdělení dětí podle ročníků je vyrovnané. Nejvíce jich dochází do první třídy (15 %). Podíl dětí 

v ostatních třídách se pohybuje od 9 do 12 %.  

Ročníky 

  

0,4%

1%

1%

2%

3%

4%

4%

5%

6%

7%

7%

8%

10%

10%

12%
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ZŠ Valašská Bystřice

ZŠ Tyršovo nábřeží, Rožnov

ZŠ Hutisko-Solanec

ZŠ Vigantice

ZŠ Pod Skalkou, Rožnov

ZŠ Prostřední Bečva

ZŠ T. G. Masaryka, Horní Bečva

ZŠ Vidče

ZŠ Dolní Bečva

ZŠ Záhumení, Rožnov

Gymnázium Rožnov

ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov

ZŠ Zubří

ZŠ Sedmikráska, o. p. s., Rožnov

ZŠ Videčská, Rožnov

ZŠ 5. května, Rožnov
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4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník
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Možnosti trávení volného času v obci 
 
Aby bylo možno zhodnotit situaci v jednotlivých obcích ORP, rodičům byla předložena série výroků o 

obcích, ve kterých žijí, a byli požádáni, aby uvedli, do jaké míry tyto výroky platí. Do jaké míry tedy 

jejich obce naplňují některé základní potřeby v oblasti trávení volného času. U většiny otázek převažují 

kladné odpovědi. U většiny tedy více než 50 % rodičů uvedlo, že dané výroky pro obec určitě nebo spíše 

platí.  

Nejlépe hodnocenou otázkou je, zda je v obci alespoň jedno hřiště, kam jejich děti chodí rády. Na tuto 

otázku kladně odpovědělo 86 % respondentů. Následují otázky, zda jsou hřiště v dobrém stavu (85 %), 

zda je v obci dostatek možností, co dělat ve volném čase (79 %) a zda je pro jejich děti v obci bezpečno 

(77 %). I u těchto nejlépe hodnocených otázek je ale možné najít rodiče (15 – 23 %), kteří je hodnotili 

negativně. Nejslabší hodnocení pak mají otázky, zda lze i při špatném počasí někam vyrazit s kamarády 

(34 %), zda se v obci pořádají nějaké akce pro děti jejich věku (56 %) a zda je v obci dostatek hřišť pro 

děti jejich věku (62 %).  

Do jaké míry pro obec, kde žijete, platí následující výroky? 

 

Podrobnější pohled na problematiku ukazuje následující tabulka, kde je hodnocení jednotlivých otázek 

rozděleno podle obcí, ve kterých rodiče žijí. Otázky v tabulce jsou řazeny v následujícím pořadí: 

1. Je tu dostatek možností, co moje děti mohou dělat ve volném čase 

2. I při špatném počasí tu mohou s kamarády někam vyrazit  

3. V obci je dostatek hřišť pro děti jejich věku 

4. Hřiště v obci jsou v dobrém stavu 

5. Je tu alespoň jedno hřiště, kam rády chodí 

6. V obci se pořádají nějaké zajímavé akce pro děti jejich věku 

7. Cítím, že v obci je pro ně bezpečno (doprava, kriminalita apod.) 

9

18

19

22

28

33

45

25

38

43

55

51

52

41

51

37

30

20

18

13

12

15

7

8

3

3

2

3
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I při špatném počasí tu mohou s
kamarády někam vyrazit

V obci se pořádají nějaké zajímavé akce
pro děti jejich věku

V obci je dostatek hřišť pro děti jejich
věku

Cítím, že v obci je pro ně bezpečno
(doprava, kriminalita apod.)

Je tu dostatek možností, co moje děti
mohou dělat ve volném čase

Hřiště v obci jsou v dobrém stavu

Je tu alespoň jedno hřiště, kam rády
chodí

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
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U každé obce jsou označeny otázky s nejlepším (zeleně) a s nejhorším hodnocením (oranžově). Je 

potřeba ale zdůraznit, že u řady obcí je jen velmi malý počet odpovědí.  A nemají tedy potřebnou 

vypovídající hodnotu. Situaci v jednotlivých obcích nelze hodnotit na základě několika odpovědí. 

V tabulce jsou tedy výsledky za Rožnov pod Radhoštěm. A menší obce ORP jsou sloučeny pod kategorii 

Ostatní obce ORP.  

V případě Rožnova pod Radhoštěm nejvyšší podíl kladných hodnocení získala otázka, zda mají děti 

v obci nějaké oblíbené hřiště (85 %). Nejnižší podíl kladných odpovědí má pak otázka, zda i při špatném 

počasí mají kam s kamarády vyrazit (45 %). V menších obcích je hodnocení obdobné. V Rožnově pod 

Radhoštěm hodnotí lépe zejména dostatek možností, co děti mohou dělat ve volném čase, a již 

zmíněné možnosti při špatném počasí. V menších obcích hodnotí lépe zejména bezpečnost a dostatek 

hřišť.  

Hodnocení vybraných aspektů trávení života v obci (podíl kladných odpovědí) 
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Rožnov pod Radhoštěm 316 84% 41% 56% 81% 85% 57% 70% 

Ostatní obce ORP 186 70% 21% 68% 89% 86% 50% 86% 

Dolní Bečva  32 56% 9% 50% 84% 78% 31% 81% 

Horní Bečva  24 67% 38% 75% 92% 92% 38% 88% 

Hutisko-Solanec 4 100% 0% 100% 100% 100% 50% 100% 

Prostřední Bečva 21 76% 14% 86% 100% 100% 67% 86% 

Valašská Bystřice 3 67% 67% 67% 100% 100% 33% 100% 

Vidče 19 56% 11% 68% 89% 94% 63% 74% 

Vigantice 24 79% 17% 75% 92% 88% 50% 83% 

Zubří 59 75% 27% 64% 85% 80% 56% 92% 

Jiné obce 22 86% 41% 82% 91% 77% 86% 100% 
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Co chybí v obci pro trávení volného času 
 
Pro zhodnocení situace v obci byli rodiče vyzváni, aby uvedli, co jim v jejich obci chybí nebo vadí, pokud 

jde o možnosti trávení volného času jejich dětí. Sešlo se přes 250 komentářů a řada z nich obsahovala 

více nedostatků.  

Z pohledu celého ORP jsou v komentářích nejčastěji zmiňovány různé druhy hřišť, které rodiče v obci 

postrádají. Vedle hřišť se většina komentářů týká dalších míst a zařízení pro trávení volného času.  

Jedná se o dráhy pro kola, skateparky, bazén, sportovní haly, kluziště, prostory, které mohou děti 

navštěvovat při špatném počasí apod.  

V komentářích se objevuje často požadavek na lepší nabídku zájmových kroužků a v menší míře i téma 

pořádání akcí pro děti a mládež. V komentářích se objevují i další témata, ale ty již jen v menších 

počtech.  

 

Na následujících stránkách jsou komentáře rozděleny podle obcí, ke kterým se vztahovaly. Největší 

počet komentářů se týkal Rožnova pod Radhoštěm, ze kterého pochází nejvíce rodičů. K této obci 

rodiče uvedli cca 150 komentářů. Nejvíce rodičů postrádá v Rožnově pod Radhoštěm hřiště. 

Opakovaně byly zmiňovány chybějící hřiště pro starší děti a dopravní hřiště. Často se v komentářích 

objevuje rovněž požadavek na nějaké prostory, které mohou děti využívat při špatném počasí. Dále 

jsou v komentářích uváděny tratě na kola a další zařízení pro trávení volného času jako jsou herny, 

sportovní haly apod.  

Část rodičů by rovněž ocenila lepší nabídku zájmových kroužků a více akcí pro děti. Tyto dvě témata 

se v komentářích objevovaly rovněž relativně často. Ostatní témata se v komentářích objevovaly jen 

jednotlivě nebo v nízkých počtech. A všechny jsou uvedeny v poslední kategorii.  

 
Rožnov pod Radhoštěm 

Hřiště 

• Bližší hřiště. 

• Dětské hřiště. (2x) 

• Dětské hřiště není udržováno. 

• Dětské hřiště v Tylovicích. 

• Dostupnost hřišť. 

• Hřiště. (3x) 

• Hřiště na sídlišti s náčiním pro 

sportování. 

• Hřiště odpovídající věku dítěte 

• Hřiště pro děti věku cca 15let. 

• Hřiště pro starší děti. 

• Hřiště pro starší děti (věk 8-10), 

dřevěné centrum s lanovými prvky, 

volně přístupné. 

• Hřiště v Rožnově jsou spíše pro mladší 

děti, prvků pro školáky je méně, což 

platí tím více, čím starší dítě je. Uvítali 

bychom, kdyby tu bylo alespoň jedno 

větší hřiště s prvky pro děti různého 

věku. 

• Hřiště, kde by se děti mohly učit jezdit 

na kole (hřiště ZŠ 5. května po změně 

povrchu nevyhovuje a ZŠ Pod Skalkou 

má pouze betonový pruh pro 

kolečkové brusle.) Pro menší děti tak 

chybí možnost se učit jezdit na kole v 

bezpečném prostředí dříve, než jdou 

na cestu nebo cyklostezku. Tenisová 
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stěna - v lokalitě pravého toku řeky 

Bečvy by bylo dobré, když by děti měly 

na hřišti např. tenisovou stěnu. 

Vzhledem k velkému zájmu dětí o 

tento sport je škoda, že není na 

alespoň jednom z nových školních 

hřišť. 

• Hřiště pro "větší" děti (podobně jako u 

AGH l, ale s dostatkem stínu). 

• Hřiště pro děti 4-8 let. 

• Jelikož nebydlíme v centru města ale v 

Hážovicích, je pro nás nejbližší a pro 

děti nejdostupnější hřiště u Harcovny, 

bohužel nevím z jakého důvodu stále 

není v provozu. Na ostatní hřiště 

(Bayerova ul. nebo D. Zátopkové) již 

mám strach děti pouštět na kole 

samotné bez doprovodu. 

• Kvalitně udělaná a udržovaná hřiště 

(oplocené, části pro nejmenší, malé a 

větší děti). 

• Kvalitní dětské hřiště, kde si vyhrají jak 

starší děti, tak jejich mladší 

sourozenci. Rádi bychom trávili na 

hřišti i celý den, takže soc. zařízení je 

nutností! 

• Kvalitní hřiště (betonové, travnaté) 

• Málo hřišť pro starší děti. 

• venkovní hřiště pro starší děti. 

• Možnost jezdit na hřišti na 

kolečkových bruslích. Cyklostezka pro 

děti není bezpečná. 

• Hřiště pro děti nad 7 let v Rožnově v 

centru moc není - lanová dráha, 

ručkovaní, pavučina atd. Všechno 

zaměřeno na prcky a větší se tam nudí. 

• Oplocená dětská hřiště. 

• Oplocené venkovní hřiště, v blízkosti 

sídlišť. 

• Otevřené hřiště. 

• Postrádám více hřišť. Nerozumím 

např. hřišti naproti Harcovně. Proč 

chátrá? Proč není nějaké hřiště u 

zimního stadionu? Vláček pro děti u 

zimního stadionu je zničený, bude se 

opravovat? 

• Určitě bychom uvítali oplocené hřiště. 

V dnešní době jsou téměř v každém 

městě, ale tady bohužel. Člověk se 

musí dívat s dětmi kam šlape, skoro na 

každém kroku jsou od psů exkrementy. 

Snad se Rožnov v tomto ohledu 

zlepší.... 

• Velké hřiště pro starší děti. 

• Velké hřiště s prvky pro děti různého 

věku, s toaletou, příp. s vodními prvky 

jako např. ve Val. Mez. na Křižné. 

• Venkovní dětské hřiště se sociálním 

zařízením a občerstvením. 

• Veřejné hřiště pro starší děti. 

• Více hřišť.(3x) 

• Vice menších sportovních hřišť na 

sídlištích. 

• Více multifunkčních hřišť, př. Zubří. 

• Více pískovišť. 

• Vice venkovních posilovacích hřišť. 

• Víceúčelové hřiště, či hernu i pro starší 

děti, 9-14 let. 

• Zajímavé dětské hřiště se zajímavými 

prvky moderními 

• Zábavu pro větší děti, hřiště. 

 

 

Dopravní hřiště 

• Dopravní hřiště. (8x) • Dopravní hřiště, hřiště na 

Koryčanských Pasekách pro větší děti. 
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Možnosti při špatném počasí 

• Herny nebo nějaké prostory kde by si 

vyhrály děti za nepříznivého počasí i o 

víkendech ve veku cca do 10ti let. 

• Děti tu nemají zázemí při špatném 

počasí. 

• Nějaká tělocvična, volnočasová v době 

nepříznivého počasí. 

• Kam jít v zimě, v dešti... 

• Kluby - kde je přístřeší při špatném 

počasí - děti 10 - 17 let. Upravené 

volnočasové prostranství - pro 

posezení, vykládání, zatančení - děti 

10 -17 let (ala zahraniční univerzitní 

prostranství). 

• Kryté prostory, kde je možné se 

potkávat za špatného počasí, zvláště 

bez vstupného. To vždy limituje kdo z 

dětí kam může. Speciálně sportoviště 

pro odvětví mimo mainstream jako 

třeba krytý skatepark, parkour a 

podobně. V rámci sportovní haly třeba 

možnost hrát basketbal, stolní tenis 

atp. Pokud zde takové možnosti již 

jsou, nejsme o nich informováni 

dostatečně. 

• Místo kde by se mohli náctiletí, 

scházet (dětská hřiště už pro ně 

nejsou) i když je špatné počasí. 

Nezávazně, volně kdy budou chtít (bez 

přihlášek). 

• Místo, kde trávit volný čas při špatném 

počasí. 

• Místo, kam by ve svém volném čase 

mohli trávit společně čas mimo školu a 

kroužky a především za špatného 

počasí - klubovna, studovna, herna 

odpovídající jejich věku a také hřiště 

opět odpovídající věku starších dětí. 

• Možnost vyžití pro děti 8+ v krytých 

prostorách při špatném počasí. 

• Něco, kam mohou jít s kamarády, když 

venku prší, a přitom nebýt předem 

přihlášení. Aby nemuseli být doma u 

nás, nebo u kamaráda. Mohli tam 

tvořit, hrát deskovky, bavit se... 

• Nějaké centrum pro děti, kde můžou 

jít, když je škaredé počasí, ve městě 

kolem náměstí. Možná větší zázemí v 

knihovně - děti jezdí domu autobusem 

na Horní Paseky, ten jezdí jednou za 

hodinu průměrně a bylo by fajn, kdyby 

mohly byt někde v pohodě, číst si atd. 

• Nějaké prostory kde by v dešti mohli 

děti s kamarády vyrazit. 

• Prostor pro děti věku 14+ hlavně když 

je zle počasí. 

• Prostor při špatném počasí. 

• Prostor, kde by se mohly potkávat, 

když není venku pěkné počasí. 

• Prostor, kde můžou být při 

nepříznivém počasí a nejde o kroužek. 

• V případě špatného počasí možnost 

scházet se v tělocvičně či jinde ke 

společným aktivitám. Dětské koutky 

pro starší nejsou a navíc je jich 

aktuálně v Rožnově opravdu málo. 

• Vnitřní prostory pro trávení volného 

času v případě špatného počasí. 

 

Tratě pro kola 

• Bike park. 

• Bike park/upravené tratě pro horská 

kola. 

• Bikrosová trať. 

• Bydlíme v kopcovité oblasti, určitě 

chybí stezky pro horská kola, tzv. 

singletraily, kromě Beskyd jsou všude 
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ve světě. Je to moderní a zábava pro 

celou rodinu. 

• Cyklo park. 

• Cyklo trail. 

• Dětské MTB traily. 

• Pumptrack. (2x) 

Jiná místa a zařízení pro volný čas 

• Herna pro mladší školáky přístupná 

pro veřejnost. 

• Herny. 

• Herny (podobně jako Vrtule ve VM), 

vodní hřiště. 

• Horní Paseky - kulturní zázemí, kromě 

knihovny 1x týdně nic. 

• Něco na způsob IQ parku, ne všechny 

děti jsou nadané na sport. 

• Chybí zde nějak multifunkční hala. 

• Inteligentní herna (jako Vrtule). 

• Jump aréna. 

• Kino, zábavní park. 

• Klub, herna bez placení. 

• Kryté, nebo podstřešené sportoviště. 

• Kulturní dům. 

• Kulturní sál, moderní kino. 

• LAN roomka, volejbalové hřiště, 400 m 

ovál (:-) teď odpověděl přímo můj syn. 

• Málo prostoru na sport v tělocvičnách. 

Přistavět tělocvičnu u ZŠ Videčská. 

• Kurty. 

• Lepší krytý bazén. 

• Skluzavky na krytém bazéně. 

• Novou sportovní halu. 

• Sportovní hřiště na tenis, fotbal, 

basket, vybíjenou na sídlišti s 

nerozbitým povrchem. 

• Sportoviště, vnitřní herna. 

• Sportovní areál, hala. 

• Sportovní víceúčelovou halu. 

• Stoly na ping-pong. 

• Tělocvičnu, místo pro komunitní 

setkávaní. 

• Tělocvičny. 

• Tenisové kurty, hřiště na badminton 

něco pro pubertální děti. 

• V zimním období nemají kam zavítat. 

Max. navštívit podprahové centrum 

Charita u nádraží, kde se jim plně 

věnují sociální pracovnice a vymýšlejí 

pro ně různé programy a nabízejí 

pomoc se školou. Za to jim patří mé 

díky. Každopádně i toto zařízení má 

svou kapacitu. 

• Venkovní zimní kluziště pro veřejnost 

• Veřejné ohniště nebo místa 

k setkávaní. 

• Větší komunitní centrum než je Puntík. 

• Tělocvičny pro veřejnost. 

• Více hal pro tréninky dětí v zimním 

období. 

• Víceúčelovou sportovní halu. 

• Vnitřní herna. 

• Volně přístupnou menší tělocvičnu, 

hernu, klubovnu. 

• Vylepšit kino. 

• Vždy otevřená hala pro sport jako v 

Zubří. 

• Zábavní, vzdělávací centrum, park 

Akce 

• Akce pro děti.  

• Akce pro starší žáky. 

• aktivity, program pro děti, v případě 

špatného počasí je to úplná tragédie. 

• Aktivity pro děti 12 +, aktivity rodiče + 

děti, prarodiče + děti. 

• Aktivity, kde mohou děti trávit volný 

čas, když prší. 

• Hudbu, tanec "diskotéky" ne kroužky 

pro děti do 15let jak tomu bylo kdysi 

tuším že kolem roku1993. v D-káčku 

organizované s dozorem, bylo to každý 

čtvrtek od 16-20 hod :-)a nebyl to 
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kroužek, bylo to pro veřejnost :-) 

myslím si že by to teenageři uvítali. 

• Chybí mi více soutěžních akcí. 

• Jednorázové sportovní akce, do které 

by se zapojila různé skupiny sportovců 

nebo kamarádů. 

• Turistické akce. 

• Více interaktivních aktivit pro děti ve 

věku 12 až 15 let. 

• Více kulturního programu pro děti ve 

věku 13+, kroužky jsou v Rožnově 

velmi omezené a opravdu není z čeho 

vybírat. SVČ je dobré, tak maximálně 

pro děti na 1. stupni a dál. 

• Chtělo by to vice akcí, bohužel i škola 

nějak na tuto věkovou skupinu 

zapomíná. A knihovna to fakt 

nevytrhne. 

• Více kulturních akcí možná. 

• Více kulturních aktivit jako jsou 

interaktivní výstavy, dětská divadla, 

atd. 

• Více sportovních aktivit (v 

tělocvičnách) - omezeno absencí 

sportovní haly a více aktivit pod 

střechou (v současnosti jen 

"Pohádkové lázně"). 

Zájmové kroužky 

• Basketbal. 

• Cyklisticky kroužek. 

• Skautský oddíl. 

• Kroužek kolo. 

• Kroužek nebo oddíl pro školáky 1. 

stupně, kde by děti sportovaly hrou - 

lezení po stromech, hra na honěnou, 

na schovávanou, šplhání po laně na 

strom, cvrnkání kuliček, apod. Prostě 

klasické dětské hry, které zabaví, a 

dítě si zároveň sportuje přirozeným 

způsobem. Všechny oddíly, které jsme 

zkusily, jsou zaměřeny na konkrétní 

sport. Synovi toto nevyhovuje. Chybí 

mi také kroužek, který by se dal nazvat 

např. "mladý technik". Prostě něco, 

kde budou děti zapojovat, pájet a 

stavět funkční technické věci. 

• Plavecký oddíl, kroužek bruslení in-

line, cyklistický kroužek. 

• Přírodovědecký/Eko kroužek pro starší 

děti. 

• Skaut. (3x) 

• Sportovní kroužek, který by byl 

zaměřený na všestranné pohybové 

aktivity. V Rožnově je sice velké 

množství různých sportovních kroužků, 

ale všechny jsou bohužel cíleně 

zaměřeny na jeden konkrétní sport a 

kladou velký důraz na výkon. 

Nepotřebuji mít z dětí závodníky a 

mistry světa, ale chtěla bych, aby měly 

možnost si vyzkoušet více různých 

sportů a pohybových aktivit spíše na 

rekreační úrovni. 

• Více kroužků ve škole, aby nemusely 

přecházet mezi školami a tím pádem 

kroužky stíhaly. 

• Více pohybových kroužků. 

• Volnočasové aktivity. 

Ostatní 

• Bezpečná doprava na kole do školy. 

• Bezpečné přesuny po městě, dále 

doprava např. směr Horní Paseky je 

odpoledne z kroužku velmi bídná., 

• Bezpečnost (problémoví a 

nepřizpůsobiví obyvatelé dělají 

problémy) např. Koryčanské Paseky. 

• Bezpečnost na cestách. 

• Děti venku. 

• Finanční podpora města pro děti aby 

sport nebyl jen pro bohaté občany!! 

• Je to tady víc než slabé - hodnotila 

bych známkou 4.  
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• Klidnou dopravu z koricanek. 

• Kvalitní kantory. 

• lasergame!!!, vnitřní trampolíny 

• lezecká stěna v parku 

• Možnost objednat si tělocvičnu pro 

občasné aktivity s dětmi. 

• Možnost vyzkoušení různých aktivit 

bez nutnosti zápisu do klubů či spolků. 

• Nic nepostrádám a přestaňte řešit 

nesmysly. Čím více toho děcka mají, 

tím jsou rozežranější. Nepřizpůsobiví a 

teenageři si stejně dětské hřiště 

obsadí, mluví vulgárně, kouří tam a 

znečišťují a ničí lavičky i hrací prvky. 

• Nic vše v pořádku. Jen auta zde jezdi 

dost rychle. 

• Pěší nebo cyklostezku do Frenštátu 

pod Radhoštěm. 

• Restauraci s hernou, divadlo. 

• Služba převádění malých dětí mezi 

školou, SVJ, Sokolem apod. 

• Trampolíny. 

• Třeba v parku podél cyklostezky více 

laviček, či posezení. 

• U této otázky záleží na mnoha 

faktorech. Ale nejspíš tmavé místo, 

kde nebude signál internetu. Jinak 

záleží na tom jaké má kamarády, 

koníčky. Postrádám pocit bezpečí při 

pohybu dítěte po RpR na kole a jiném 

přibližovadle. Kvalitnější péči o 

pískoviště v RpR. 

• Upravená, nerozbitá cyklostezka pro 

kolečkové brusle. 

• Větší spektrum možností. 

• Více kulturních možností. 

• Volný venkovní prostor, který by byl 

nepřístupný psům. 

• Volný vstup třeba na bazén a žádné 

PCR. 

• Zainvestovat do hradu Hradisko a lépe 

využít této historické stavby v turismu. 

• Zapojit školy více do volnočasových 

aktivit. 

 
 
Dolní Bečva 

V obci Dolní Bečva rodiče nejčastěji uvádí chybějící hřiště. Zmiňují ale i další místa a zařízení pro trávení 

volného času jako bazén, kino, bikepark, skatepark nebo klub, kde se mohou scházet. Několik rodičů 

uvádí rovněž i kroužky a pořádání akcí pro děti a mládež. 

• Bikepark, v obci je spoustu kluků, kteří 

rádi jezdí na kole. Pro děti 7-15let je 

možnost pouze fotbalového hřiště. 

• Cokoli týkající se jízdy na kole. 

• Hřiště pro starší děti. 

• Indoorivé sportovní aktivity. 

• Klub kde by se mohly scházet. 

• Kroužky. 

• Kvalitní, bezpečné, vybavené hřiště. 

• Organizované výlety. 

• Prostory. 

• Různé sportovní akce. 

• Skatepark. 

• Sportovní hřiště. 

• Trenéry, učitele, kteří budou ve volný 

čas dětí k dispozici. Stačil by pouhý 

dohled při jejich setkání - sportu, 

volném přístupu do tělocvičny, kdy si 

chce skupinka chlapců jen tak zahrát v 

zimě kopanou, holky tenis... Ovšem 

vzniká otázka financování takovýchto 

otevřených hal, kdy se běžně 

pronajímá za cenu 250 Kč na hodinu... 

• V létě koupaliště, v zimě kluziště. 

• Větší výběr volnočasových kroužku v 

obci, bez dojíždění. 

• Vice bezpečných míst, kde by se mohly 

děti scházet. 

• Vice sportovních aktivit. 
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• Víceúčelové školní hřiště volně 

přístupné. 

• Všechno, není zde nic pro děti na 

druhém stupni. 

• Workout hřiště, bazén, kino, nějaké 

výstavy. 

• Zázemí pro děti v případě špatného 

počasí - dětská herna s kavárnou, 

popř. prostory pro kroužky. 

 

Horní Bečva 

V obci Horní Bečva většina komentářů uvádí lepší nabídku zájmových kroužků. Dvojice komentářů pak 

uvádí nějaké místo, kde by se děti mohly scházet.  

• Dvě děti dojíždí do RpR při špatném 

počasí na posilování/fitness, když je 

hezky, máme to relativně kousek na 

podobné venkovní cvičení kousek od 

Zavadilky. 

• Chodník, cyklostezka v celé délce obce. 

• Chtělo by to více zájmových kroužků. 

• Klubovnu s vedením, nebo skaut či 

podobné aktivity. 

• Kroužky florbalu, volejbalu, 

badmintonu, tenisu. 

• Kroužky po skončení vyučování. 

• Myslím si, že pro děti je zde hodně 

aktivit, jak trávit volný čas. 

• Na Horní Bečvě chybí kroužky pro děti. 

• Trampolíny na úrovni. 

• Více kroužků. 

• Vnitřní prostory veřejně přístupné na 

hraní, něco jak Pohádkové lázně v 

Rožnově p.R. 

 

Hutisko-Solanec 

Dvojice komentářů k obci Hutisko-Solanec uvádí především místa pro venkovní neorganizované trávení 

volného času.  

• Skate park, inline, pumptrack, 

skluzavka na koupališti. 

• Street workout hřiště, posilovna. 

 

Prostřední Bečva 

V obci Prostřední Bečva komentáře nejčastěji skatepark nebo další místa pro sportovní vyžití dětí. Dva 

komentáře zmiňují cyklostezku do Kněhyně. Dva komentáře by rovněž uvítaly pořádání většího 

množství akcí. 

• Akce organizované školou nebo 

spolky, sdruženími. 

• Cyklostezka do Kněhyň. (2x) 

• Gymnasticky nebo taneční kroužek pro 

děti 4+. 

• Hala, skateboard. 

• Kulturní dům - tělocvična = místo, kde 

by mohly děti chodit i za nepříznivého 

počasí. 

• Posilovnu, tělocvičnu. 

• Skatepark. 

• Sportovní hala, bazén. 
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• Vice akci pro děti, soutěže, karneval/ 

maškarní, tvoření/vyrábění - kolektivní 

akce kde se zapojí třeba i rodiče s 

dětmi dohromady. 

• Zábavu pro starší děti traily, 

skateboard park apod. 

• Zimní kluziště, lyžařský vlek. 

 

 

Valašská Bystřice 

Jediný komentář, který byl napsán k obci Valašská Bystřice, uvádí cyklostezku bez dalších doplňujících 

informací.   

• Cyklostezku. 

 

Vidče 

V obci Vidče se většina komentářů týká zájmových kroužků, kdy by rodiče chtěli zlepšit jejich nabídku. 

V menší množství jsou uváděny hřiště. 

• Bazén. 

• Hřiště pro děti "středního" věku, ne 

pro úplné malé, které máme a ne pro 

velké, které taky máme, ale spíše pro 

děti od 7 let do cca 12let. Taneční 

nebo pohybový kroužek. 

• Nějaká klubovna, herna, kde se děti 

zabaví i při špatném počasí. 

• Přechod pro chodce u ZŠ Vidče :D. 

• Rozmanitější zájmové činnosti. 

• Sportovní aktivita pro holky 11+. 

• Více kroužků pro menší děti a více akcí 

pro děti. 

• Více sportovních koníčků 

organizovaných školou. 

• Víceúčelové hřiště. 

• Volnočasové kroužky pro holky. 

 

Vigantice 

V obci Vigantice většina komentářů uvádí rozličná místa a zařízení pro trávení volného času. Žádné 

není ale zmiňováno častěji. Jedná se např. o hřiště, trať pro kola, kluziště apod. Trojice komentářů 

pak zmiňuje i zájmové kroužky. 

• Cyklostezku. 

• Další kroužky v odpoledních hodinách, 

např. atletika, pohybové hry, spíše je 

zaměřeno pro kluky. 

• Klubovnu. Často jezdíme do VM Vrtule, 

na dopravní hřiště, anebo jejich dětské 

hřiště (s velkou věží). 

• Kluziště. 

• Kvalitní kulturní zázemí, tj. kino, sál na 

taneční a divadelní představení apod. 

• Možná nějaké centrální oplocené 

hřiště s herními prvky pro širší věkovou 

kategorii, RETARDÉRY na bočních 

komunikacích a nejlíp radar na hlavní 

komunikaci vedoucí obcí, všude jezdí 

lidé velmi rychle (i přes 100km/h), na 

bočních cestách nedávají ani přednost 

zprava a ani je nezajímá že tam děti 
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jezdí na kolech nebo chodí pěšky... Je 

to tady dost nebezpečné, takže pokud 

jde o možnost trávení volného času 

tak by to nejdříve chtělo zajistit 

bezpečnost děti. 

• Posilovnu. 

• Prostory pro případ špatného počasí. 

• Terénní úpravy pro jízdu na bmx kola, 

skate, brusle. 

• Uvítala bych cokoliv, co je vytáhne ven 

za každého počasí a ročního období. 

• Více dětských hřišť i pro starší děti (6 

let a výše). 

• Více nějakých kroužků kde by se děti 

potkaly volejbal... 

• Zajímavý kroužek, případně veřejné 

místo, kam lze jít i když prší. 

• Zimní hřiště na bruslení, cyklistická 

zóna pro jízdu na kole. 

 

Zubří 

V obci Zubří se nejvíce komentářů týkalo zájmových kroužků, kdy by rodiče chtěli zlepšit jejich nabídku. 

Velké množství komentářů se týkalo ale i rozličných míst a zařízení pro trávení volného času. Rodiče 

tak uváděli hřiště, skatepark, trať pro kola, bazén, kino atd.   

• Bazén. 

• Další halu. 

• Hernu nebo klub pro větší děti, kde by 

se mohly scházet mimo kroužky při 

špatném počasí, povídat si, hrát stolní 

hry a podobně. Určité možnosti nabízí 

knihovna, kde je však nutné kvůli 

ostatním starším návštěvníkům nutné 

dodržovat klid a kapacita je omezená. 

U koupaliště je hernička v kavárně, ale 

pouze pro malé děti. 

• I jiné sportovní kroužky než házená a 

fotbal. 

• Je nedostatek volných tělocvičen. 

• Judo, taneční kroužek, šerm. 

• Kino, vnitřní bazén. 

• Kulturu. 

• Místo kde v nepříznivém počasí můžou 

trávit společný čas, pokud nejsou 

registrování hráči. 

• Např. skatepark nebo alespoň nějakou 

menší napodobeninu, jako mají např. 

ve Val. Mez. na ulici Vodní. 

• Např. v zimě možnost bruslení. 

• Nějaké místo, kde by mohly trávit čas 

se svými kamarády i v nepříznivém 

počasí, či zimním období. 

• Není zde místo, kde by děti třeba i při 

výuce nebo ve volném čase si zkusili 

vypěstovat zeleninu a sbírali bobulové 

ovoce, mé děti velice baví sázení 

semínek a zalévání zahrádky. Ale jiné 

děti takovou možnost nemají. Je velký 

problém s dětskou obezitou, mohl by 

tu být kroužek, kde by se děti naučili 

jak správně vařit a hlavně se zdravěji 

stravovat. 

• Neřekla bych, že něco postrádám, 

spíše mi vadí, že je na hřištích WIFI. 

• Pestřejší nabídka sportovních kroužků. 

• Problémem jsou covidová omezení a 

vysoká zátěž ze strany školy. 

• Promítání v kině, jeho obnovení 

(během pandemie přestalo promítat) a 

častější promítání pro děti všech 

věkových kategorií. 

• Možnost vyžití při špatném počasí pro 

starší děti cca 11-15 let např. místnost 

s lezeckou stěnou, prolézačkami, 

fotbálkem, ping-pongem nebo 

společenskými hrami, vše v rozumném 

rozsahu, kde by mohly chodit s 

kamarády si zařádit nebo se něco 

nového naučit či zahrát.  
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• Průlezky. 

• Příměstské tábory. 

• Rekreační sport mimo házenou a 

moderní gymnastiku. 

• Skatepark. 

• Skatepark, bruslení, park k 

procházkám, lesní trial trať. 

• Skatepark, pumtrack. 

• Sportovní kroužky. 

• Taneční kroužky. 

• Více hřišť v jejich věku, např. aby mohli 

někde jezdit na koloběžkách nebo 

skatu. 

• Více hřišť. 

• Více upravených hřišť a větší množství 

sportovních kroužků (klade se příliš 

velký důraz jen na házenou). 

• Více zájmových sportovních aktivit. 

• Vnitřní aktivity při variantě špatného 

počasí. 

• Všeobecné sportovní vyžití, ne jen 

házená nebo gymnastika. 

• Vycházkový okruh (Lipůvka, Březovec, 

Zašová), okruh na brusle (cyklostezka 

je v hrozném stavu a přeplněná), 

modelář, skaut, kutil. 

• Vyžití, akce, události, karnevaly, 

jazykové kurzy pro děti... Je zde toho 

velmi málo. Hřiště na dolním konci v 

Zubří nejsou vůbec v dobrém stavu, 

děti zde nemají co dělat, jak se 

zabavit, houpačky a prolézačky se 

zrušily a tak vymýšlejí...Hřiště u nové 

školy jsou pro větší děti, mladší děti to 

tam nebaví. Za vším musíme dojíždět 

do Rožnova. 
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Návštěva zájmových kroužků 
 
Většina rodičů (70 %) uvádí, že všechny jejich děti navštěvující ZŠ, chodí do nějakého zájmového 

kroužku. Pouze 8 % uvedlo, že jejich děti do kroužku nechodí. A 22 % uvedlo, že do kroužku chodí jen 

některé z jejich dětí, navštěvující ZŠ.  

Navštěvují Vaše děti, které chodí do zmíněných škol, pravidelně nějaký zájmový kroužek, sportovní 

oddíl apod.? 

 

Jako důvod proč jejich děti nenavštěvují kroužky, rodiče nejčastěji uvádí nedostatečnou nabídku. Dále 

pak nezájem ze strany dětí, horší dostupnost kroužků z časových důvodů nebo nutnosti dojíždět. 

V menší míře pak několik rodičů uvádí rovněž, že kroužky, které jejich děti navštěvovaly, byly zrušeny. 

A další uváděné důvody jsou cena kroužků nebo současné epidemii koronaviru. Následuje přehled 

všech důvodů rozdělených podle obcí, ze kterých respondenti pochází.   

Dolní Bečva 

• Býval tu aktivní fotbal, ale v momentě, 

kdy nebylo v jeho věkové kategorii 

dostatek dětí u nás v obci, přesunuly 

se tréninky buď do Vigantic nebo na 

Hutisko. Což z časových důvodů není 

možné 12-ti letého kluka vozit 

několikrát týdně na tréninky do sice 

vedlejších vesnic, ale v časech 

vyhovujících pouze trenérům a ne 

např. autobusu. 

• Dvě děti navštěvují kroužek 

pravidelně. Jedno nejmladší zatím ne, 

protože teprve začalo chodit do školky. 

• Není možnost. 

• Úzký výběr kroužků. 

 

Horní Bečva 

• Dojíždí na gymnázium, a ve škole teď 

není kromě ZAV žádný kroužek. 

• Mladší dítě v 1tř., zatím jsem kroužek 

nedávala. 

• Momentální epidemická situace. 

• Nabídka nevyhovuje. 

• Nedostatečná nabídka. 

• Většina dostupných je v RpR. 

Ano, všechny 
děti
70%

Jen některé z 
dětí
22%

Žádné z dětí
8%
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Prostřední Bečva 

• Kroužek byl zrušený. 

• Kvůli korona víru jsme nevěděli, jestli se 

budou kroužky pořádat nebo ne, takže 

si nebrala přihlášky. Jinak každým 

rokem do kroužků chodila. 

• Stydí se, boji se zapojit. 

• Žádný je nezaujal. 

Rožnov pod Radhoštěm 

• Cena a čas kdy kroužky probíhají. 

• Časová náročnost, zejména u 

sportovních kroužků. Nelze sportovat 

jen pro radost. 

• Dcera je už starší a nechce žádný 

kroužek. 

• Finance. 

• Finanční důvod. 

• Chybí nám kroužek cyklistiky. 

• Jedno z dětí je ještě malé, zatím s ním 

chodím jen do plavání, starší dítě 

navštěvuje kroužky. 

• Keramika, Základní umělecká škola - 

bicí, angličtina. Syna to přestalo bavit. 

• Literární kroužek není. 

• Mají soukromou hudebku, mají své 

zájmy - nepotřebují kroužek. 

• Málo informací. 

• Měli plno. 

• Navštěvuje pouze keramiku ve škole, 

protože jej baví ruční práce. Ale 

postrádáme možnost navštěvovat 

nějaký sportovní kroužek či technický. 

Popsáno výše. 

• Nebaví ho to. 

• Nedostatečná nabídka, a když tak v 

nevyhovujícím čase nebo vzdálenosti. 

• Nechtějí, věnujeme se společným 

aktivitám v rámci rodiny. 

• Nestíhám při pracovním vytížení 

vyzvedávat děti ve škole a školce a 

přecházet mezi školou a kroužky, 

následně na dítě čekat až kroužek 

skončí, poté domů a plnit domácí 

úkoly a připravovat se na další den na 

vyučování. Kroužky jsme měli dva roky 

v SVČ a v ZUŠ, nemám dobrou 

zkušenost. Kroužky se zaplatily celé a 

kvůli coronaviru probíhaly prezenčně. 

Opravdu mi nepřipadá super vyučovat 

balet nebo gymnastiku přes počítač. 

Každý nemá doma prostorové 

možnosti, které tyto kroužky vyžadují. 

Nahráli video a poslali. Myslí si, že je 

to adekvátní náhrada. Já platila 

kroužky proto, aby dítě bylo v pohybu 

a mezi dětmi a ne aby doma u 

počítače ještě skákalo. V bytě to dost 

dobře nejde, neboť máte sousedy. 

Nevím, zda tito lidé, si to uvědomují. 

Nemůžeme skákat a dupat někomu 

nad hlavou. Peníze nikdo nevrátil. Vím, 

že za Covid nikdo z nich nemůže, ale 

brát peníze za videa, kterých je na 

internetu spousta a daleko 

kvalitnějších, mi připadá nefér. Já 

musím trávit 12 hodin v práci i v noci a 

opravdu peníze nes...! Po této 

zkušenosti, již děti do žádného kroužku 

nehlásím. Dítě jde ze školy domů a 

následně si plní školní povinnosti, 

kterých je tolik, že mu to vystačí až do 

večera. Následně povečeří a jde spát a 

druhý den znovu a tak dále stále 

dokola. K systému SVČ již nemám 

důvěru, kroužky byly i před covidem a 

vždy to stálo za houby. Peníze vzali a 

místo mažoretek si malovali a 

podobně...Momentálně máme jeden 

kroužek, který probíhá ve škole. 

• Nevybrali si, v rámci covidu jim 

nevyhovovali. 
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• Nezájem kroužek navštěvovat, možná 

neznámá nabídka možných kroužků. 

• Nezájem, možná i pohodlnost. 

• PAS 15let. 

• Pro jejich věk nejsou kroužky. 

• Protože jí to baví. 

• Současná covidová situace. 

• Starší syn má poruchu autistického 

spektra, jeho zájmy jsou atypické, 

musí mít dozor. 

• Už je starší, než je věkový průměr dětí, 

které tyto kroužky navštěvují. 

• Všetky kružky ktoré sme chceli 

navštěvovat, boli zrušené. 

• Z finančních důvodů a momentálně už 

jsou ve věku 13 a 15 let a nějaké zájmy 

a koníčky je nezajímají. 

• ZTP. 

 

 

Vidče 

• Nebaví ho to. 

• Nemáme kroužky. 

• Taneční kroužek byl zrušen. 

 

 

Vigantice 

• Není tu nic, co by si vybrala anebo tam 

kde by chtěla, je už plno. 

• Puberta :-) 

 

Zubří 

• Na gymnáziu není nabídka zájmových 

kroužků. 

• Nabízené kroužky je nebaví, postrádají 

zmiňované. 

• Není z čeho vybírat. 

• Prvňák zatím pouze ZUŠ bez dalších 

kroužků, nechceme jej přetěžovat. 

Volný čas tráví s prarodiči a zvířaty. 

Kroužek přibude časem. 

• Puberta. 

• To o co by měli zájem, tu není a na 

dojíždění jinam není čas, musí se 

připravovat na vyučování na příští den. 

• Žádný ji nebaví...neoslovil... 

• Žádný nezaujal.  
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Rodiče byli dotázáni na hlavní důvody, proč své děti dávají do zájmových kroužků. Z předložených 

možností mohli vybrat až tři. Nejčastěji jako důvod rodiče uváděli, že podporují své děti v tom, co je 

baví (72 %), dále že chtějí, aby se něco naučily (70 %) a aby smysluplně trávili volný čas (64 %). V menší 

míře uváděli dále socializaci s kamarády (41 %), aby trávili čas v přátelském a bezpečném prostředí (24 

%) a pouze 1 % rodičů uvedlo, že potřebují hlídání v době, kdy se dětem nemohou věnovat. 

Proč dáváte své dítě/děti do zájmového kroužku? 

 

Rodiče mohli uvést případně i jiné důvody. Sešlo se zde pouze 10 komentářů, přičemž nejčastěji rodiče 

uvádí, že děti dávají do kroužků, aby měli pohyb, neseděli u televize a zlepšili si kondici.  

• Aby měly zajištěny i nějakou 

pohybovou aktivitu. 

• Aby nehráli na telefonech! 

• Aby netrávily čas pouze na internetu a 

před tv. 

• Aby zkusila a našla si to, co ji baví, 

chodí do kroužku také kvůli 

kamarádům. 

• Fyzická kondice. 

• Chci, aby dítě něco umělo, mělo návyk 

k pravidelnosti a povinnosti a omluvou 

je pouze nemoc. Nechci, aby se flákalo 

na hřišti s vrstevníky a staršími dětmi. 

• Chci, aby mělo dítě nějaký pohyb. 

• Pohybový rozvoj. 

• Sportovní zdatnost. 

• Vše výše uvedené. 
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Rodiče byli také dotázáni, co je pro ně nejdůležitější při výběru kroužku pro jejich děti. Opět mohli 

vybrat tři z předložených možností.  Nejčastěji rodiče jako nejdůležitější uváděli, že si dítě kroužek 

vybralo samo (72 %), kvalitu kroužku a pedagoga (66 %) a dostupnost kroužku (62 %). V menší míře 

uváděli jako důvod, že v kroužku mají jejich děti kamarády (36 %) a nejméně respondentů uvádělo cenu 

kroužků (12 %). 

Co je pro Vás nejdůležitější při výběru kroužku pro Vaše dítě/děti? 

 

Rodiče opět mohli doplnit odpověď o další možnosti. Ve větší míře byl zmiňován pouze čas, tedy 

časová dostupnost kroužků a možnost je sladit s ostatními povinnostmi.   

• Aby se dítě naučilo novým věcem, 

poznalo nové kamarády. 

• Baví mé dítě. 

• Čas. 

• Čas kroužku, aby se nekryly a abych je 

stihala vyzvednout, nebo vypravit na 

kroužek. 

• Čas, kterým skloubíme všechny 

kroužky v týdnu. 

• Časová dostupnost. 

• Časová dostupnost vzhledem k mé 

práci a jejich ostatním kroužkům. 

• Náplň kroužku. 

• Odbornost lektora. 

• Poznání nových kamarádů a naučení 

se disciplíny. 

• Přístup trenéra. 

• Termín (v jakém čase) konání kroužku, 

když je v RpR. 

• Vhodnost z hlediska dispozic dítěte. 
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Informovanost a hodnocení nabídky zájmových kroužku 
 
Většina rodičů soudí, že má přehled o tom, jaké kroužky jejich děti mohou navštěvovat. Určitě ano 

odpovědělo 48 % a 39 % odpovědělo spíše ano. Dalších 12 % zvolilo možnost tak napůl a zbývající 2 % 

rodičů uvedla, že nemá přehled o nabídce. Jedná se pouze o 10 rodičů z celého vzorku.  

Máte přehled, jaké kroužky mohou Vaše děti navštěvovat? 

 

 

I hodnocení nabídky kroužků je většinou pozitivní. Kdy na otázku zda považují nabídku za dobrou, 

odpovědělo 29 % rodičů určitě ano a 40 % spíše ano. Dalších 23 % ohodnotilo nabídku jako tak napůl a 

8 % uvedlo, že nabídka určitě nebo spíše není dobrá.  I když je hodnocení většinově kladné, prostor pro 

zlepšení zde nepochybně je.  

Považujete nabídku zájmových kroužků za dobrou? (Je si z čeho vybrat?) 
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1%

Určitě ne
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Určitě ano
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Určitě ne
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Chybějící kroužky 
 
Rodiče byli požádáni, aby uvedli, zda jim chybí nějaký kroužek, který by jejich děti chtěly navštěvovat, 

ale není dostupný. Jednalo se o otevřenou otázku. Rodiče tedy museli přijít s vlastní odpovědí a 

nevybírali z žádného předem připraveného seznamu kroužků. Sešlo se necelých 200 návrhů, přičemž 

některé uváděly i více kroužků. To znamená, že více než třetina rodičů uvedla nějaký kroužek, který pro 

své děti postrádá.  

Stejně jako žáci i rodiče nejčastěji uváděli rozličné sportovní kroužky (43 %). Další skupinu tvořily 

umělecké kroužky (20 %). Především různé druhy tance, zpěv apod. Zastoupení měly rovněž vzdělávací 

kroužky zaměřené např. na jazyky nebo různé vědní obory (12 %). V komentářích rodičů se téměř 

neobjevují kroužky zaměřené na počítače. A všechno jsou to kroužky vzdělávací, zaměřené např. na 

programování. Žádný z komentářů nezmiňoval kroužky zaměřené na hraní počítačových her. Které žáci 

naopak uváděli poměrně často. Poslední skupinu pak tvoří ostatní kroužky (23 %). Následuje přehled 

všech návrhů. Ty jsou rozděleny podle obcí, ve kterých dotyční žáci bydlí.  

 

Dolní Bečva 

• Angličtina, latinskoamerické tance 

• Elektrotechnický, přírodovědný. 

• Florbal. (2x) 

• Florbal - děti měly asi před 2 lety tento 

kroužek, dostaly se až do krajského 

kola, škoda, že tato možnost tady již 

není, protože je to bavilo a taky měli 

velmi dobré výsledky. 

• Gymnastika, atletika, sportovní 

všestrannost. 

• Kreslení zentage. 

• Oba synové jezdí do sportovních oddílů 

do Rožnova. Chápu, že není možné to 

nabízet na "každé" vesnici. 

• přírodovědný - outdoorový pro starší 

děti. 

• Sportovní kroužky. 

• Sportovní všestranný, aby si děti 

vyzkoušely více sportu a měly možnost 

si potom vybrat, ke kterému je to více 

táhne. A taky nějaký naučný třeba 

přírodovědný se zájmem o přírodu 

zvířata turistiku jak se chovat v přírodě 

zvládat určitě situace. 

• Školní tělocvičnu využít pro více druhů 

sportů pro chlapce i dívky. Bojové 

sporty, aerobik, míčové sporty. 

• Taneční. 

• Tenis. 

• Určitě ano. Třeba angličtina, 

florbal,....Něco pro kluky v pubertě. To 

tady krom fotbalu není nic. Za vším 

musí dojíždět do Rožnova. Třeba syn 7 

třída dojíždí do fotografického 

kroužku. 

• Volné fyzické aktivity, kdy pokaždé se 

dle zájmu většiny věnují nějakému 

vybranému druhů sportu. 

 

Horní Bečva 

• Florbal, volejbal, tenis, badminton. 

• Geologický, kutil, řezbářský, hra na 

klavír, sólový zpěv. 

• Gymnastika. 

• Keramika, fotografický. 

• Malování. 
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• Nějaký sport, ne fotbal, chybí fyzička. 

• Parkour nebo atletika pro větší děti. 

• Přírodovědné, naučné, turistické. 

• Sjezdové lyžování, florbal, 

cyklistika/cyklo traily, basketbal. 

• Taneční jsou v podstatě až 

Zašová/ValMez, aspoň poslední dva 

roky. Pro dospělé kurzy na taneční na 

Horní Bečvě byly. 

• Turistický. 

 
Hutisko-Solanec  

• Vaření. • Zvýšit kapacitu ZUŠ, keramiku. 
 
 
Prostřední Bečva 

• Gymnastika. 

• Hudební kroužky. 

• Jazykový. 

• Karate. 

• Kreslení. 

• Parkur. 

• Poznávání přírody, turistika. 

• Skautský. 

• Taneční a gymnastika. 

• Taneční, keramický (s hrnčířským 

kruhem). 

• Výuka na hudební nastroj již od 1.tridy 

přímo v budově ZŠ. 

 
 
Rožnov pod Radhoštěm 

• Aktivní sportovní. 

• Angličtina (cenově dostupná). 

• Angličtina a plavaní. 

• Asi tanec -mix různých druhů, ne 

vyloženě balet nebo moderna, ale aby 

dítě poznalo od každého něco... možná 

krasobruslení… 

• Atletický oddíl - přes TJ, ne přes SVČ. 

• Basketbal. 

• Basketbal, atletika. 

• Biatlon, krasobruslení. 

• Bojové sporty zájmovým stylem (ne 

nutně sportovním výkonnostním) 

• Box, Florbal pro dívky.. 

• Brala by místo kde by si i větší děti 

mohly využít. 

• Capoeira. 

• Cyklistický. 

• Cyklisticky kroužek. 

• cyklistický kroužek, oddíl. 

• Cyklistika. 

• Cyklistika, krasobruslení. 

• Dětská kapela, mediální tvorba. 

• Disk golf. 

• Dramatický v rámci ZŠ 5. května by se 

nám líbil pro obě děti. 

• Eko...něco jako Ochránci přírody 

VM...Salamandr pro mládež. 

• Elektro, modelář, RC modely. 

• Elektronický, Hasiči. 

• Fotbal. 

• Grafika, badminton. 

• Hra na kytaru - již podruhé bylo dítě 

odmítnuto pro velký zájem. 

• Chov králíků např., nebo dalších zvířat 

na farmách (kozy, ovce atd.), 

zookoutek ve/při škole (andulky, želvy 

a drobné zvířectvo, křečci…..). 

• Chybí mi nějaké míčové hry jen pro 

holky ve věku tak 10 - 12 let (dceru 

bavila i házená, ale protože tam byla 
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tak obrovská převaha kluků, tak už 

tam nechce chodit). 

• Informatika, další sporty. 

• Jde spíš o to, že kroužky se sportovním 

zaměřením jsou úzce profilované od 

nízkého věku, není tedy moc reálné 

změnit aktivitu, když dítě např. v 6. 

třídě zatouží hrát volejbal - není ho 

kam zařadit. 

• Je jich dost ale rodičům chybí peníze. 

• Jednorázový v případě vyplnění času 

("hlídání dětí") - věk 10 - 17 let. 

• Jógu pro děti. 

• Jump park, sportovní hry pro starší, 

nerf kroužek pro starší děti (něco 

podobného je ve VM). 

• Karate, aikido. 

• Kickbox. 

• Kolo. 

• Kondiční cvičení - něco jako Sokol. 

• Koně - aby se nemuselo dojíždět, v 

Rožnově chybějí. 

• Kreativne šitie, keramika, nieco na 

zameranie uměleckých zručnosti dětí. 

• Kreativní, výtvarný. 

• Kroužek finanční gramotnosti, 

turistický kroužek. 

• Kroužek jak přežít v přírodě. Výukový 

program, kroužek pro chytré děti. 

• Kroužek se zaměřením na vesmír. 

• Kroužků je dostatek, jen odborných 

volnočasových pedagogů a trenérů, 

kteří by s chutí pracovali s dětmi, je 

málo. 

• Kroužků je příliš mnoho, nabídka příliš 

široká. 

• Kroužky pro náctileté. 

• Kroužky v SVČ a ZUŠ jsou pro nás 

dostatečné. 

• Latinskoamerické tance. 

• Lukostřelba, historický šerm. 

• Malý vědec, všeobecný pohyb pro děti 

bez soutěžní ambice. 

• Mažoretky. 

• Mladí hasiči Rožnov. 

• Něco na způsob "přežití" bez 

vymožeností dnešní doby. 

• Něco na způsob skautu. 

• Některé kroužky mohou navštěvovat 

pouze děti, které chodí do školy, kde se 

ten kroužek koná, kvůli času, ve který 

se koná. Děti nemohou stihnout se 

tam přemístit, když mají vyučování do 

půl druhé, oběd... Několik roků jsme 

tak naráželi na přírodovědný kroužek, 

až jsme to vzdali. Určitě je takových 

více. 

• Pole dance. 

• Popsáno již výše - sport hravou 

formou. Mladý technik. 

• Práce s PC, humální kroužky, 

světonázorový kroužek. 

• Rozhodne skaut pro děti od 4 let. Je 

tady až pro větší děti a pro menší na 

Hutisku, což je kus. 

• Ruční práce, práce se dřevem. 

• Skaut. (4x) 

• Skaut, kroužek na způsob skautu, kde 

děti hrají hry zaměřené na více oblastí 

a který pořádá klasický letní tábor. 

• Skaut, slabé kapacity hudebně 

uměleckých kruhů. 

• Skautský oddíl. 

• Skautský, turistický oddíl (to co je 

nabízeno, není pro všechny věkové 

kategorie). 

• Spíše čas kdy by děti mohly 

navštěvovat kroužky. Vše je hned po 

škole, a pokud rodiče malých školáku 

chodí do práce, tak není jak dojít s 

dítětem na kroužek. 

• Sportovní nebo rekreační aerobic pro 

děti a výuku společenských a 

latinskoamerických tanců taktéž pro 

děti. 

• Střelecký. 

• Synchronizované plavání-akvabely. 

• Šerm s kordy, lukostřelba, šití. 
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• Španělština. 

• Tanec - lekce tance (klasika, latina). 

• Tanec ve stylu ala taneční (párový). 

• Taneční - společenské tance. 

• Technický kroužek. 

• Trampolíny jako kroužek (ne 

tréninkové). 

• Turistický. 

• Tvoření pro děti. 

• Vaření. 

• Včelařství. 

• Vědecký. 

• Vědecký, chemicky - pokusy, věda. 

• Více aktivit na prázdniny (např. jarní 

prázdniny má SVČ jen 1 tábor) kdysi 

býval lyžařský kurz přes jarní 

prázdniny. 

• Volejbal. 

• Volně sportovní hry všeho druhu bez 

ambice jezdit na závody. Tělocvična 

pro děti v zimě, v létě venkovní hry 

střídat dle zájmu dětí. 

• vyšší úroveň sportovní gymnastiky. 

• Výtvarný nebo rukodělný. 

• Zaměřený na zvířata. 

• Zaměřený na zvířátka. 

• Závodní kolo 

 
Vidče 

• Bojové sporty. 

• Cvičení pro děti (5 let). 

• Cvičení pro náctiletá děvčata -aerobik, 

zumba apod. 

• Florbal. 

• Kroužek pro menší děti od 2 let. 

Nějaké tančení, zpívání. 

• Míčové hry mimo fotbal, ten u nás 

funguje dobře. Lyžování. 

• Sebeobrana. 

• Sokol, pohybové kroužky mimo fotbal. 

• Sportovky. 

• Sportovní. 

• Sportovní mimo fotbal. 

• Taneční nebo pohybový kroužek pro 

holky. 

• Volejbal. 

 
 
 
Vigantice 

• Ano, ráda bych do budoucna přihlásila 

děti na kroužek programování - 

Scratch, Ozoboti. Tvorba animovaného 

filmu apod. 

• Atletika, pohybové hry. 

• Krasobruslení. 

• Myslivost, cokoliv okolo přírody. 

• Nějaký kroužek pro předškolní děti. 

• Šachy. 

• V SVČ zaspal dobu kroužek modeláři - 

vystřihují si a lepí z papíru modely, 

místo toho by mohli vyrábět modely 

letadel či lodí da dálkové ovládání tak, 

jako je to třeba v svč na Vsetíně. 

• Více zájmových kroužku v místě 

bydliště. 

• Volejbal, tenis. 

 
 
Zubří 
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• Ano různé sportovní - atletika a 

podobně. 

• Archeologii. 

• Atletika. (2x) 

• Atletika, jezdectví, kynologický 

kroužek, cyklistika. 

• Bojový sport, sebeobrana, volejbal. 

• Hasičský sportovní kroužek. Zahradní 

kroužek. Lesní a zemědělský kroužek. 

• Hra na flétnu, na bicí nástroje v Zubří, 

cyklokroužek, skaut v místě, hernu s 

Lego staveništěm. 

• Chybí kroužky zaměřené na rekreační 

sporty a pohybové aktivity, kde si děti 

zasportují pouze pro radost z pohybu, 

ne na výkon a kde se učí pracovat 

týmově, podržet slabšího. Při hezkém 

počasí sportovat venku. 

• Také chybí kroužky spojené s pobytem 

venku a v přírodě, propojení různých 

činností v jednom kroužku. 

• Chybí mineralogie/kroužek poznávání 

přírody. 

• Krasobruslení pro dívky. 

• Kroužek zaměřený na vědu, 

lukostřelba. 

• Muzicírování pro radost, ne dril ze ZUŠ 

ke zkouškám a koncertům. 

• Myslivecký. 

• Parkour, bmx, lego kroužek, lezení, 

kutilství. 

• Rekreačně sportovní, pohybový. 

• Rekreační pohybová aktivita, turistika. 

• Sebeobrana, kroužek vaření. 

• Širší nabídku sportovních kroužků, 

které se orientují na pohyb a zábavu a 

ne na výkon. 

• Tanec (syn i dcera rádi mají rádi hudbu 

a tanec). 

• Taneční. 

• Taneční, šerm. 

• Určitě angličtinu a potom více sportu 

(kromě házené a gymnastiky). 

• V naší obci postrádám některé 

zajímavé kroužky, které nabízí SVČ - 

lego, programování - bez nutnosti 

dojíždět. 

• V ZŠ psaní všemi 10 – ZAV. 

• Volejbal. 

• Všestranné pohybové cvičení, od 

gymnastiky po míčové hry, vše bráno 

jako koníček, ne s cílem vyhrát soutěž. 

• Výtvarnou výchovu, umělecký kroužek 

(museli bychom navštěvovat v 

Rožnově). 

• Výtvarný, kreativní. 

• Výuka klavíru. 
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Trávení volného času 
 
Průzkum rovněž zjišťoval, do jaké míry rodičům vyhovuje, jak jejich děti tráví volný čas. Kdy jim byla 

předložena série různých aktivit, a měli posoudit, zda by si přáli, aby jejich děti trávily s danými 

aktivitami více nebo méně času. Případně, zda jim vyhovuje, kolik času s danými aktivitami děti tráví.  

Výsledky ukazují, že v průměru by si rodiče přáli, aby jejich děti omezily čas trávený u počítačů, konzolí 

a mobilů (56 %) a sledováním televize (32 %). Naopak by si rodiče přáli, aby jejich děti trávily více času 

zejména čtením knih (59 %), venku s kamarády (45 %) a domácími pracemi (40 %). A dále pak studiem 

(26 %), hraním si a povídáním s rodiči (21 %), v zájmových kroužcích (20 %) a hraním si s hračkami apod. 

(16 %).  
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Další návrhy a komentáře 
 
Na závěr dotazníku mohli rodiče ještě uvést jakýkoliv komentář nebo návrh k tématu trávení volného 

času jejich dětí. Sešlo se okolo 60 komentářů. Nejvíce komentářů se týká kroužků, kdy by rodiče chtěli 

zlepšit jejich nabídku, případně si stěžují na horší dostupnost kvůli času nebo vzdálenosti. Větší skupina 

komentářů se týká rovněž různých prostor či hřišť, kde by se mohly děti scházet a trávit volný čas. Další 

skupina komentářů se týká zlepšení nabídky různých akcí pořádaných pro děti a mládež. A několik 

komentářů se věnuje i zlepšení bezpečnosti dopravy. Další témata se objevují již jen jednotlivě. Opět 

následuje přehled všech komentářů rozdělených podle obcí. 

 

Dolní Bečva 

• Aby dítě mohlo trávit čas i 

samostatně, někde docházet, je 

důležitá bezpečnost. Na Dolní Bečvě 

není absolutně vyřešeno bezpečné 

přecházení děti přes cestu!!! Je tu 

neskutečný provoz a přechod pro 

chodce je až v centru obce, my co 

bydlíme na začátku Bečvy, nemáme 

bezpečné přecházení vyřešené a je 

problematické přejit hlavni silnici pro 

dospělého, natož pro samotné dítě, jak 

do školy, tak na cyklostezku. 

• Děti tráví až příliš mnoho času 

domácími úkoly na úkor volného času, 

regeneraci, rozvoji svých 

volnočasových aktivit, v seberozvíjení 

toho co je opravdu baví a zajímá. Příliš 

mnoho času tráví u počítačů na místo 

toho, aby trávily čas venku s 

kamarády. 

• Přála bych si víc kroužku, aby děti 

netrávily tolik času na PS. I pro ty 

malé. Když můžou být kroužky už od 3 

let a u nás nic. Velká škoda. A vozit 

každé dítě do kroužku je nemožné. 

• V době covidové si děti zvykly a trávení 

času doma, o kroužky trochu ztratily 

zájem, vystačí si spolu. 

 

Hutisko-Solanec 

• Trávíme většinu volného času se svými 

dětmi a snažíme se, aby ho trávili spíše 

při konstruktivních činnostech. Bohužel 

kolem sebe nenají tolik kamarádů, co 

by si uměli normálně hrát a netrávili 

čas na telefonech. 

 

Prostřední Bečva 

• Mohla by se vice využívat místní 

sokolovna pro aktivity s dětma. 

• V naší obci je mnoho využití (SDH, 

koně,nové hřiště, fotbal , knihovna ...) 

a i škola nám vychází velmi vstříc s 

kroužky i družinou. Jen nám zde chybí 

prostory pro děti, kde by mohly trávit 

čas v nepříznivém počasí (tělocvična , 

prostory , kde by se mohli zabavit a 

ukrýt). 

 



81 
 

 

Rožnov pod Radhoštěm 

• Aby hlavně učitelky změnily přístup k 

žákům. Uvědomily si, že jsou placeni z 

peněz občanů a v době pandemie byly 

na 100 % doma a vše za ně doučovali 

rodiče …. zatímco si učitelky chodily po 

horách. 

• Bylo by fajn zde v rožnovském parku 

vybudovat disk golfové hřiště. A je 

škoda, že na školním hřišti 5. května se 

nesmí jezdit na kole a koloběžce. 

• Bylo by hezké mít venkovní prostory 

vyhrazené dětem na noc 

uzamykatelné, tak jak to je v 

některých jiných městech. Nevyskytují 

se tam pak vajgly, prázdné láhve, psí 

výkaly atp. 

• Bylo by skvělé mít možnost propojit 

jejich zájmy s reálnou aplikací v životě, 

například pomocí nějakých besed o 

předávání zkušeností od profesionálů z 

jejich oboru (z toho co děti baví) nebo 

příklady z praxe, reálné uplatnění 

apod. 

• Děti by i chodily do více kroužku, ale 

protože bydlíme na okraji Rožnova za 

Janostikem, nezvládnu je vozit tak 

často díky prakticky neexistujícím 

spojům v čase kroužku. Takto chodí 

jednou týdne a i tak je to nešikovné - 

10 minut na kroužek, 10 minut zpět, 

kroužek trvá max. hodinu tak, to nemá 

smysl jezdit domu a jdu na nákup a 

pak sedím v autě a čekám. V naší 

lokalitě je přitom mnoho dětí, ale díky 

tomuto jsou rodiče nuceni stát se 

taxikáři a to asi ne každý chce. 

• Děti by měly chodit do školy a 

vzdělávat se. Chodit ven s kamarády, 

místo toho mají distanční výuky a 

samou karanténu (smutné). 

• Důležité je, aby se děti v této době více 

potkávaly. Trávily spolu více času. 

• Hřiště by se měly vice hlídat policií, a 

vyhazovat puberťaci, kteří tam kouři, 

mluví sprostě a dělají nepořádek. 

• Chce to mnohem lepší letní příměstské 

tábory s dostatečnou kapacitou. 

• Chybí bezpečný veřejný prostor na 

sídlištích pro děti, kde se mohou 

potkávat. 

• Jak jsem psala místo pro puberťáky, 

kde by se ve volném času zabavili a i se 

něco naučili, jako třeba tanec, sport 

ale i co se týká předmětu, je spousta 

děti, co do kroužku nechodí, ale tohle 

by je mohlo bavit, pro malé děti jsou 

třeba pohádkové lázně, ale pro větší 

nic společného ať přijdou kamkoli, jsou 

nevítaní, že dělají nepořádek. 

• Je velkou škodou, že v Rožnově 

nefunguje propojení školy a sportu. Že 

není v jedné škole např. fotbalová 

třída, v druhé škole 

hokejová/florbalová třída, ve třetí 

škole házenkářská třída atd. Tyto třídy 

by měly rozvrh, který by byl v souladu 

s tréninky. Dále je také škoda, že u 

malých dětí není možnost vyzvednout 

dítě ze školy 

trenérem/asistentem/dohledem s 

následným hromadným přesunem na 

trénink. Jsou děti, které mají 

zaneprázdněné rodiče, kteří nemohou 

odejít z práce a odvézt dítě na trénink. 

Tyto děti by rády sportovaly, ale 

nemohou a jsou v družinách. Také mi 

chybí nějaký zveřejněný souhrnný 

přehled sportovních/zájmových 

kroužků nebo akcí na týden/měsíc. 

• Líbí se nám třeba hřiště za podskalkou 

na in-line bruslení, work-outové prvky 
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tam jsou také skvělé, jen je tam člověk 

jak ve výkladní skříni, pro všechny, co 

jdou kolem. Myslím, že se moje děti 

stydí na tom cvičit :) Knihovnu musím 

pochválit, oproti tomu kino, to je spíše 

muzeum, ale i tak lepší než nic :D Také 

využíváme zimní stadion a bazén, 

oboje by potřebovalo revitalizaci, ale i 

tak jsme rádi, že to tu je. 

• Líbilo by se mi, kdyby všichni žáci 

museli o velké přestávce na půl hodiny 

ven, tak jak to bývá v zahraničí (i když 

prší) a kdyby se zakázaly mobily ve 

škole, děti se málo spolu baví a 

technika je válcuje. 

• Místo (studovna, herna), kde by starší 

děti, které už nenavštěvují družinu, 

mohly trávit čas, než jim začne 

kroužek. 

• Možná nějaké kryte sportoviště pro 

starší děti-kromě zimního stadionu... 

• Myslím, že naše děti jsou aktivní v 

různých oblastech, jen třeba syn 

dojíždí do sousedního města na 

tréninky, protože mu to více vyhovuje. 

Další syn měl problém sehnat kvalitní 

kroužek francouzštiny, aby byl 

finančně únosný, takže teď chodí 

individuálně a má skvělou paní 

učitelku, bohužel cenově je to někde 

jinde. 

• Organizace zájezdů do divadla Nový 

Jičín, popř. Ostrava pro děti od 12let, 

školy to nedávají :-( jestli tak 1x za 

rok?, nebo nějaké zajímavé besedy pro 

jejich věk, možnost výletů např. 

Dlouhé stráně, jeskyně atd. myslím, že 

jednou měsíčně se bus nasbírá. (ok, 

chápu teď covid dobu je to těžší, ale 

jde to), nebo celodenní výlet na kole 

pro jasně danou skupinu např. 12-

13let. 

• Oslovit zručné lidí a vytvořit dílny pro 

děti, kde by mohly dělat rukodělné 

činnosti např. práce se dřevem, péče o 

květiny spíš dětem chybí zručnost. 

• Po návratu do rodného města nás 

velice nemilé překvapil stav dětských 

hřišť a vůbec, že tu chybí. Dále velká 

tolerance k výtržnostem a lidem na 

hraně společnosti, jak v běžném životě, 

tak na akcích. Místo zvelebování 

města (sjednocení stylu, výsadba a 

rozšíření zeleně apod. ), které má velký 

potencionál, spíše upadá. 

• S rodiči. 

• Sjednocení nabídky všech 

volnočasových aktivit, akcí, kroužků 

atd. na všech školách, SVČ, další 

organizace. 

• Snad více vědecky zaměřených 

kroužků, s experimenty či poznáváním 

jak různé věci fungují nebo jak se 

vyrábí. A taky možnost "rotace" dětí v 

kroužcích během roku, aby měly 

možnost alespoň poznat, co se dělá 

jinde, když na ně třeba nevyšlo místo z 

důvodu omezených kapacit. Ze strany 

města bychom také čekali organizaci 

více atraktivních aktivit a událostí - 

napadá mě např. vzlet 

horkovzdušného balónu, koncert na 

střeše apod. Nebo taky v rámci 

možností tlak na zaměstnavatele, aby 

umožňovali častější přístup dětí na 

pracoviště rodičů. 

• Škola i město by mělo pořádat více 

akcí, aby se děti setkávaly a trávily 

spolu volný čas - nejen ve škole. Zvlášť 

v této době je to důležitější než kdy 

jindy - děti úplně ztrácí sociální 

kontakty. Raději bych uvítala více 

exkurzí, výletů a návštěv různých 

zařízení (hrady, zámky, zoo, kina, 

procházky přírodou atd.). Chybí tady 

např. jump aréna a místní klubovny 

pro teenagery, kde se můžou scházet 

(klidně by mohly být i na školách - na 
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každé vyčlenit min. jednu třídu pro 1. 

stupeň a jednu třídu pro 2. stupeň.). 

• Trápí mě malá kapacita ZUŠ a příliš 

velká kapacita a rozptyl SVČ (na úkor 

kvality). 

• Určitě to začíná i končí u rodičů a jejich 

přístupu k trávení volného času. Jak se 

říká, všeho s mírou a jaké si to uděláš, 

takové to máš. 

• Uvítala bych, kdyby škola vice 

informovala rodiče o kroužcích a 

akcích. 

• Uvítala bych více kroužků, které by 

dítě mohlo navštěvovat přímo ve 

škole, docházet z družiny. 

• V době kybernetiky, nejsou zde 

kroužky pro jejich využití i pro 

ochranu. Chybí tu názorové kroužky 

pro rozvoj vlastního myšlení a 

realizace. Chybí tu více sportovních hal 

pro jakékoliv sportování... 

• Ve skateparku chybí zázemí (toalety), 

chybí nějaké aktivity pro větší děti v 

parku (pumptrack pro koloběžky). 

• Vice obytných zón a jejich dodržování , 

protože je tolik zaparkovaných aut 

kolem domu a mezi nima jezdí hovada, 

které nepřemýšlí ,že by zde mohlo dítě 

vyběhnout. 

• Více zajímavých akcí pro teenagery, 

možnost zapojení. 

• Vyber viac kruzkou zo zameraním na 

zručnost a fantaziu dětí. 

• Zdravotně-politická "covidová" šikana 

ze strany státu a různých pofiderních 

institucí za poslední dva roky obrala 

děti o zážitky, o radosti života a 

prakticky o jejich dětství. A to je 

neodpustitelné. 

• Zlepšit kvalitu bydlení na sídlištích 

(opravit dětská hřiště, zlepšit 

bezpečnost). Poslat policii pěšky do 

ulic. 

 

Valašská Bystřice 

• Důležité je pro nás spolehlivé a 

přiměřeně časté autobusové spojení s 

Rožnovem, aby měl syn možnost dojet 

na kroužek nebo za kamarády. 

 

Vidče 

• Vůbec se nezaměřujete na kroužky pro 

menší děti, které chodí do školky. 

Těchto kroužků je velice málo. A tedy 

hodně maminek se na Facebooku 

intenzivně ptá, zda jsou nějaká vhodná 

v okolí. Například děti, které mají 2-3 

roky a chodí do MŠ , nemají moc na 

výběr. Kroužky pro nejmenší jsou jen 

dopoledne, takže tyto děti mají smůlu. 

Chtělo by to najít i odpolední kroužky. 

Zatím nejlepší kroužek, který mé dítě 

navštěvuje je Hudebně taneční 

školička v Zašové, která spadá pod B-

art Valašské Meziříčí. Jinak jak jsem 

zmínila v Rožnově pro menší děti, 

které chodí do MŠ, není nic. 

 

 

Vigantice 
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• Opravdu mi chybí cyklostezka na trase 

Rožnov - Hutisko. Z Vigantic je pro nás 

problém jet ráno na kole do 

školy/školky...když jsme to zkusili, 

málem nás smetl kamion, který jel do 

stavebnin ve Viganticích. A pokud se 

nepletu, tak po chodníku se na kole 

jezdit nesmí. Pokud chceme s dětmi jet 

na kole do Rožnova nebo na Hutisko, 

tak nám ale nezbývá než to ignorovat 

a jet po chodníku, příjemné to ale 

není. 

• Trávení našich dětí vás asi nebude 

zajímat. Ale ráda bych Vám napsala, 

že v SVČ je jeden kroužek, na který se 

nelze kvůli velkému zájmu vůbec 

dostat - a to Lego Robotika - mohla by 

se zvýšit kapacita - vím minimálně o 

třech rodinách, kde by děti rády 

chodily, ale z kapacitních důvodů už to 

několik let nelze. 

• V obci Vigantice je krásně, ale na 

hlavní cestě není bezpečno-lidé jezdí 

dost rychle díky rovinkám, které zde 

jsou. Horší je, že zejména v nové 

zástavbě a v okolí fotbalového hřiště 

se jezdí mnohdy rychle a hlavně řidiči 

často nerespektují přednosti v jízdě 

(ani se nedívají). Vyřešily by to 

retardéry pro omezení rychlosti. Ty už 

v obci jsou, ale je mnohem více míst, 

kde by byly potřeba. (ČASEM SE 

URČITĚ NĚCO STANE, CO NEBUDE 

PŘÍJEMNÉ). 

 

Zubří 

• Houpačky a prolézačky se zrušily, ve 

školce jsou děti pořád zavřené, až po 

prostřídání učitelek je berou ven. Za 

naši rodinu málo sportovního vyžití a 

akci. Uvítali bychom, kdybychom na 

vše nemuseli dovážet děti do Rožnova 

/ Valašského Meziříčí a bylo by vše 

pod školou / školkou... 

• Máme moc krásnou městkou knihovnu 

kdyby byla možnost chodit tam na 

nějaký pro děti čtecí kroužek neváhala 

bych. 

• Myslím, že město nemusí uvažovat o 

větší nabídce kroužků. Spíše chybí 

příjemná a bezpečná místa na území 

města (třeba v parku, nebo poblíž 

centra, či autobusového nádraží), kde 

se můžou starší děti sejít a pobýt tam, 

případně počkat na kroužek, autobus 

apod. Družiny se orientují na malé 

děti, ale starší děti po vyučování 

nemají kam jít. Nejčastěji skončí v 

knihovně (což je super). Ale ideál by 

byl - vytvořit alternativní prostor, kde 

se můžou hýbat, vyřádit, zasportovat 

si, hrát společně deskové hry..., stavit 

se tam klidně jen na půl hodiny a bez 

nějaké předchozí registrace... 

• V Zubří je výběr hlavně z gymnastiky a 

házené. Propagují se především tyto 

dva sportovní kroužky. Až na dalším 

místě je např. fotbal a běhání. 

• Většinou jsme měli problém s tím, že 

se jednotlivé kroužky časově 

překrývaly, takže při zájmu o kroužky 2 

jsme skončili stejně u jednoho. 

• Více děti vtáhnout do řemeslných 

činností. 

• Více venkovních aktivit přes léto. 
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Příloha A: Dotazník pro žáky základních škol  
 

Milí žáci,  

připravili jsme pro vás krátký dotazník, jehož cílem je zjistit, jak trávíte volný čas a co vám v tom směru 

chybí. Vaše odpovědi nám pomohou rozhodnout, co by se mohlo ve vaší obci zlepšit pro děti a mládež. 

Vyplnění dotazníku je jednoduché. U většiny otázek jen označíte vybranou odpověď. U několika otázek 

je potřeba napsat odpověď vlastními slovy. Stačí jen stručně popsat váš názor nebo zkušenost.  

                Děkujeme za váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku. Ceníme si vaší pomoci. 

                                                                                                Členové realizačního týmu MAPII 

1. Jsi chlapec nebo dívka?   Chlapec        Dívka 

 

2. Do kolikáté třídy chodíš?  1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.  

 

3. Do jaké školy chodíš?  

1. ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm  

2. ZŠ Záhumení, Rožnov pod Radhoštěm  

3. ZŠ 5. května, Rožnov pod Radhoštěm  

4. ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm  

5. ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm  

6. ZŠ Sedmikráska, o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm 

7. ZŠ Tyršovo nábřeží, Rožnov pod Radhoštěm 

8. ZŠ Dolní Bečva 

9. ZŠ Prostřední Bečva 

10. ZŠ T. G. Masaryka, Horní Bečva 

11. ZŠ Hutisko-Solanec 

12. ZŠ Valašská Bystřice 

13. ZŠ Vigantice 

14. ZŠ Vidče 

15. ZŠ Zubří 

 

4. Ve které obci bydlíš?  

1.  Dolní Bečva 

2.  Horní Bečva 

3.  Hutisko-Solanec 

4.  Prostřední Bečva 

5.  Rožnov pod Radhoštěm 

6.  Valašská Bystřice 

7.  Vidče 

8.  Vigantice 

9.  Zubří 

10.  Jiná _____________________________________ 

5. Jak jsi celkově spokojen(a) se svým životem? 
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 Velmi spokojen(a)     Spíše spokojen(a)      Tak napůl    Spíše nespokojen(a)     Velmi 
nespokojen(a) 
 

6. Nudíš se někdy, když máš volno? 

 Nikdy        Výjimečně   Občas       Často        

7. Cítíš se někdy sám(a), máš málo kamarádů? 

 Nikdy        Výjimečně   Občas       Často  

8. Kolik máš volného času? 

 Až moc  Tak akorát     Málo             

9. Pokus se odhadnout, kolik hodin TÝDNĚ běžně trávíš následujícími činnostmi. 

Činnost 
Méně 
než 1 

hodinu 

1 – 5 
hodin 

6 – 10 
hodin 

11 – 20 
hodin 

21 a 
více 

hodin 

a) Zájmové kroužky, sportovní oddíly      

b) Školní družina/školní klub      

c) Počítač, konzole, mobil (hraní, internet atd.)      

d) Sledováním televize      

e) Čtení knih      

f) Venku s kamarády      

g) Hraní si/ povídání si s rodiči      

h) Studium, příprava do školy      

i) Domácí práce, pomáhání rodičům      

j) Hraní si s hračkami, stavebnicemi apod.       

 
10. Vyber 3 z těchto činností, kterým se věnuješ nejraději? 

1.  Zájmové kroužky, sportovní oddíly 

2.  Školní družina/školní klub 

3.  Počítač, konzole, mobil (hraní, internet atd.) 

4.  Sledováním televize 

5.  Čtení knih 

6.  Venku s kamarády 

7.  Hraní si, povídání s rodiči 

8.  Studium, příprava do školy 

9.  Domácí práce, pomáhání rodičům 

10.  Hraní si s hračkami, stavebnicemi apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Vyhovuje ti, kolik času věnuješ jednotlivým činnostem? Nebo bys jim chtěl(a) věnovat méně či 

více času?  
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Činnost 
Méně 
času 

Vyhovuje 
Více 
času 

a) Zájmové kroužky, sportovní oddíly    

b) Školní družina/školní klub    

c) Počítač, konzole, mobil (hraní, internet atd.)    

d) Sledováním televize    

e) Čtení knih    

f) Venku s kamarády    

g) Hraní si/ povídání si s rodiči    

h) Studium, příprava do školy    

i) Domácí práce, pomáhání rodičům    

j) Hraní si s hračkami, stavebnicemi apod.    

 

12. Navštěvuješ pravidelně nějaký zájmový kroužek, sportovní oddíl apod.? 

 Ano, navštěvuji 

 Ne, nenavštěvuji 

13. Pokud navštěvuješ nějaké kroužky, chodíš do nich rád(a) nebo protože to chtějí rodiče? Pokud 

žádný kroužek nenavštěvuješ, tuto otázku nevyplňuj. 

 Do všech kroužků chodím, protože chci a baví mě 

 Do nějakého kroužku chodím jen proto, že to chtějí rodiče 

14. Pokud žádný kroužek nenavštěvuješ, z jakého důvodu? Pokud nějaký kroužek navštěvuješ, 

tuto otázku nevyplňuj. 

 Nechci do žádného chodit 

 Rodiče mě do žádného nepřihlásili 

 Není tu žádný, který by mě bavil 

 Žádný z kamarádů tam nechodí 

 Je to drahé 

 Nevím, jaké tu jsou  

 Jiný důvod, prosím napiš jaký:__________________________________________________ 

15. Máš přehled, jaké kroužky můžeš navštěvovat?  

 Určitě ano    Spíše ano  Tak napůl  Spíše ne  Určitě ne        

16. Považuješ nabídku zájmových kroužků za dobrou? (Máš si z čeho vybrat?) 

 Určitě ano    Spíše ano  Tak napůl  Spíše ne  Určitě ne        

17. Chybí ti zde nějaký kroužek, který bys rád(a) navštěvoval(a), ale není tady? Pokud ano jaký? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

18. Do jaké míry pro obec, kde žiješ, platí následující výroky? 
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Určitě 

ano 
Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

a) Je tu dostatek možností, co dělat ve volném čase     

b) I při špatném počasí tu lze někam s kamarády vyrazit     

c) V obci je dostatek hřišť pro děti mého věku     

d) Hřiště v obci jsou v dobrém stavu     

e) Je tu alespoň jedno hřiště, kam rád(a) chodím     

f) V obci se pořádají nějaké zajímavé akce pro děti mého 
věku 

    

g) V obci se cítím bezpečně (doprava, kriminalita apod.)     

 

19. Pokud jsi s kamarády venku, kde se většinou zdržujete? 

 Na ulici    V parku  V přírodě  Na hřišti  

 Jinde, kde:_______________________________________________________________________ 

20. Vyhovuje ti to tak?   

 Určitě ano    Spíše ano  Tak napůl  Spíše ne  Určitě ne    

21. Pokud jde o možnosti trávení volného času. Co ti v tvojí obci chybí nebo vadí? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Děkujeme ti za vyplnění dotazníku a přejeme ti pěkný den. 
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Příloha B: Dotazník pro rodiče 

Dotazník pro rodiče žáků základních škol a nižších ročníků Gymnázia v ORP 

Rožnov pod Radhoštěm 

5. Ve které obci bydlíte?  

1.  Dolní Bečva 

2.  Horní Bečva 

3.  Hutisko-Solanec 

4.  Prostřední Bečva 

5.  Rožnov pod Radhoštěm 

6.  Valašská Bystřice 

7.  Vidče 

8.  Vigantice 

9.  Zubří 

10.  Jiná _____________________ 

 
6. Kolik máte celkem dětí: __________________ 

 
7. Kolik máte dětí, které navštěvují některou ze základních škol či nižší ročník víceletého 

Gymnázia v uvedených obcích?:________________ 

 
8. Kterou školu Vaše děti navštěvují? Pokud navštěvují různé školy, označte všechny, do kterých 

dochází. 

1.  ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov  
2.  ZŠ Záhumení, Rožnov  
3.  ZŠ 5. května, Rožnov  
4.  ZŠ Pod Skalkou, Rožnov  
5.  ZŠ Videčská, Rožnov  
6.  ZŠ Sedmikráska, o. p. s., Rožnov  
7.  ZŠ Tyršovo nábřeží, Rožnov  
8.  ZŠ Dolní Bečva 

9.  ZŠ Prostřední Bečva 
10.  ZŠ T. G. Masaryka, Horní Bečva 
11.  ZŠ Hutisko-Solanec 
12.  ZŠ Valašská Bystřice 
13.  ZŠ Vigantice 
14.  ZŠ Vidče 
15.  ZŠ Zubří 
16.  Gymnázium Rožnov  

 
9. Do jaké míry pro obec, kde žijete, platí následující výroky? 

 
Určitě 

ano 
Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

a) Je tu dostatek možností, co moje děti mohou dělat ve volném 
čase 

    

b) I při špatném počasí tu mohou s kamarády někam vyrazit      

c) V obci je dostatek hřišť pro děti jejich věku     

d) Hřiště v obci jsou v dobrém stavu     

e) Je tu alespoň jedno hřiště, kam rády chodí     

f) V obci se pořádají nějaké zajímavé akce pro děti jejich věku     

g) Cítím, že v obci je pro ně bezpečno (doprava, kriminalita apod.)     

 

10. Pokud jde o možnosti trávení volného času. Co pro Vaše děti v obci postrádáte?  

__________________________________________________________________________________ 

11. Máte přehled, jaké kroužky mohou Vaše děti navštěvovat?  

 Určitě ano    Spíše ano  Tak napůl  Spíše ne  Určitě ne   

    

12. Považujete nabídku zájmových kroužků za dobrou? (Je si z čeho vybrat?) 
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 Určitě ano    Spíše ano  Tak napůl  Spíše ne  Určitě ne      

13. Postrádáte nějaký kroužek, který byste byl(a) rád(a), aby Vaše děti mohly navštěvovat? Pokud 

ano jaký? 

__________________________________________________________________________________  

14. Navštěvují Vaše děti, které chodí do zmíněných škol, pravidelně nějaký zájmový kroužek, 

sportovní oddíl apod.? 

  Ano, všechny děti 

  Jen některé z dětí 

  Žádné z dětí 

15. Pokud žádný kroužek nenavštěvují, z jakého důvodu? Pokud všechny Vaše děti nějaký kroužek 

navštěvují, tuto otázku nevyplňujte. 

__________________________________________________________________________________ 

16. Proč dáváte své dítě/děti do zájmového kroužku? Můžete označit až 3 možnosti. Pokud Vaše 

děti žádný kroužek navštěvují, tuto otázku nevyplňujte. 

1. Chci, aby se něco naučil - rozvoj dítěte 

2. Chci, aby smysluplně trávil volný čas 

3. Podporuji ho v tom, co ho baví 

4. Potřebují hlídání v době, kdy se mu nemůžu věnovat 

5. Socializace s kamarády 

6. Chci, aby trávil čas v příjemném, bezpečném a přátelském prostředí 

7. Jiné:_____________________________________________________ 

 

17. Co je pro Vás nejdůležitější při výběru kroužku pro Vaše dítě/děti? Můžete označit až 3 

možnosti. Pokud Vaše děti žádný kroužek navštěvují, tuto otázku nevyplňujte. 

1. Kvalita kroužku, pedagoga 

2. Cena kroužku 

3. Dostupnost (místo konání kroužku) 

4. Že si ho dítě vybralo samo 

5. Že tam má dítě kamarády 

6. Jiné: _____________________________________________________ 
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Instrukce: Na závěr, prosíme, o vyplnění několika otázek za každé Vaše dítě, které navštěvuje základní 

školu či nižší ročník víceletého Gymnázia. Pokud máte jen jedno dítě na zmíněných školách, otázky 

vyplňte pouze jednou. Pokud máte více dětí na školách, otázky vyplňte za každé z nich samostatně. 

Děkujeme. 

 

18. Do kterého ročníku chodí Vaše nejstarší dítě? Uvažujte jen děti, které navštěvují základní školu 

či nižší ročník víceletého Gymnázia na Rožnovsku:_____________________ 

 

19. Vyhovuje Vám, kolik hodin času věnuje Vaše dítě jednotlivým činnostem? Nebo byste chtěl(a) 

aby jim věnovalo méně či více času?  

Činnost 
Méně 
času 

Vyhovuje 
Více 
času 

k) Zájmové kroužky, sportovní oddíly    

l) Školní družina/školní klub    

m) Počítač, konzole, mobil (hraní, internet atd.)    

n) Sledováním televize    

o) Čtení knih    

p) Venku s kamarády    

q) Hraní si/ povídání si s rodiči    

r) Studium, příprava do školy    

s) Domácí práce, pomáhání rodičům    

t) Hraní si s hračkami, stavebnicemi apod.    

 

20. Do kterého ročníku chodí Vaše druhé nejstarší dítě? Uvažujte jen děti, které navštěvují základní 

školu či nižší ročník víceletého Gymnázia na Rožnovsku:_____________________ 

 
21. Vyhovuje Vám, kolik hodin času věnuje Vaše dítě jednotlivým činnostem? Nebo byste chtěl(a) 

aby jim věnovalo méně či více času?  

Činnost 
Méně 
času 

Vyhovuje 
Více 
času 

a) Zájmové kroužky, sportovní oddíly    

b) Školní družina/školní klub    

c) Počítač, konzole, mobil (hraní, internet atd.)    

d) Sledováním televize    

e) Čtení knih    

f) Venku s kamarády    

g) Hraní si/ povídání si s rodiči    

h) Studium, příprava do školy    

i) Domácí práce, pomáhání rodičům    

j) Hraní si s hračkami, stavebnicemi apod.    

 
22. Do kterého ročníku chodí Vaše třetí nejstarší dítě? Uvažujte jen děti, které navštěvují základní 

školu či nižší ročník víceletého Gymnázia na Rožnovsku:_____________________ 
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23. Vyhovuje Vám, kolik hodin času věnuje Vaše dítě jednotlivým činnostem? Nebo byste chtěl(a) 

aby jim věnovalo méně či více času?  

Činnost 
Méně 
času 

Vyhovuje 
Více 
času 

a) Zájmové kroužky, sportovní oddíly    

b) Školní družina/školní klub    

c) Počítač, konzole, mobil (hraní, internet atd.)    

d) Sledováním televize    

e) Čtení knih    

f) Venku s kamarády    

g) Hraní si/ povídání si s rodiči    

h) Studium, příprava do školy    

i) Domácí práce, pomáhání rodičům    

j) Hraní si s hračkami, stavebnicemi apod.    

 
 
24. Pokud byste chtěl(a) ještě něco dodat, k tématu trávení Vašich dětí, můžeme zde. Jakékoliv 

návrhy jsou vítané. 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

 


