Vážení respondenti,
obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku.
Chystám projektový záměr na vytvoření mikrojeslí ve Starém Městě u Bruntálu a v Bruntále.
Vyplněné dotazníky budou sloužit jako vyhodnocení, zdali je vhodné projekt realizovat a v jaké
podobě. Sdělením Vašich názorů mi velmi pomůžete.
Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak 5 minut. Výsledky průzkumu budou použity pouze pro
účely zpracování dat do připravovaného projektu. Dotazník je anonymní.
Dotazník prosím vyplňte a zašlete zpět na meilovou adresu či odevzdejte v mikrojeslích Staré Město.
Za vyplnění dotazníku a spolupráci Vám předem velice děkuji.
S pozdravem Marie Vymazalová, projektový manager Mikrojesle Staré Město.
Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte vždy jen jednu variantu odpovědi.
1. Jste?
a) muž
b) žena
2. Kolik je Vám let?
a) do 25 let
b) do 30 roků
c) do 35 let
d) do 40 a více
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) vysokoškolské
b) středoškolské s maturitou
c) středoškolské s výučním listem
d) základní
4. Kolik máte dětí ve věku 0 až 4 roky?
a) 1
b) 2
c) 3 a více
d) nemám děti

5. Kolik let plánujete strávit na rodičovské dovolené?
a) jeden rok
b) dva roky
c) tři roky
d) chci využít maximální možnou dobu na rodičovské dovolené
e) dokud nebudu mít možnost zajistit si péči o dítě jiným dostupným způsobem
f) zůstanu v domácnosti
g) jiné:

6. Po kolika letech trvání rodičovské dovolené byste se chtěl/a navrátit do pracovního procesu ?
a) po 6 měsících
b) po roce
c) po dvou letech
d) po třech letech
e) po čtyřech letech
d) jiné:

7. Pracujete/pracovala jste v průběhu rodičovské dovolené?
a) ne (pokračujte prosím otázkou č. 9)
b) ano, na částečný úvazek
c) ano na plný úvazek
d) ano jako OSVČ
e) jiné:

8. Pokud ano, jaký jste k tomu měl/a důvod?
a) nutnost zajistit vyšší finanční prostředky pro rodinu
b) možnost seberealizace

c) chybějící kontakt s lidmi
d) obava ze ztráty zaměstnání
e) obava ze ztráty kvalifikace a znalostí
f) nezaměstnanost partnera
g) pro radost
h) jiné:

9. Chtěl/a byste na rodičovské dovolené pracovat, či pokud již pracujete, chcete pracovat ve větší
míře než dosud, pokud by k tomu byly vytvořeny vhodné podmínky?
a) ano
b) ne (pokračujte prosím otázkou č. 11)
c) nevím
10. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku ano, jaké důvody Vám v současnosti nástup do
práce znemožňují?
a) přístup zaměstnavatelů
b) nemožnost zajistit si hlídání dítěte v době mé přítomnosti v zaměstnání
c) nemohu sehnat vhodné zaměstnání
d) nemohu se navrátit k bývalému zaměstnavateli
e) jiné:

11. Co podle Vás nejvíce usnadní skloubení osobního a profesního života?
a) zajištění hlídání dětí bez finančního zatížení rodiny (jesle, školka)
b) pomoc partnera při chodu domácnosti
c) práce na částečný úvazek
d) flexibilní pracovní doba
e) vstřícnost zaměstnavatele
f) jiné:

12. Pokud by bylo zřízeno v dostupné vzdálenosti od Vašeho bydliště zařízení pro péči o dítě od 6
měsíců do 4 let, využili byste jeho služeb pro návrat do pracovního procesu?
a) ano
b) nevím
c) ne

13. Je dle vašeho názoru ve Vašem městě dostatek zařízení pro péči o dítě do 4 let?
a) ano
b) ne
c) nedokážu posoudit

14. Pokud se nachází v blízkém okolí předškolní zařízení pro děti od 0 do 4 let, vnímáte jejich
kapacitu jako dostatečnou?
a) zcela dostačující, volných míst je dostatek
b) přiměřenou
c) nedostačující, žádosti zůstávají na delší dobu v pořadnících
d) nedokážu posoudit
e)jiné:

15. Měl/a byste zájem o zřízení předškolního zařízení pro děti od 6 měsíců do 4 let ?
a) ano
b) ne
c) nedokážu posoudit
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16. Jakým způsobem je v současnosti o Vaše dítě pečováno?
a) o dítě pečuji osobně na mateřské či rodičovské dovolené
b) o dítě pečuje druhý z rodičů na mateřské dovolené
c) jiný člen rodiny
d) dochází do předškolního zařízení pro děti
e) využívám placeného hlídání
f) jiné

17. Navštěvuje Vaše dítě v současnosti nějaké předškolní zařízení pro děti do 4 let věku?
a) ano v rámci mateřské školy
b) ano ale v rámci školky soukromého provozu
c) ano ale v jiném městě, kam je nutné děti dovážet
d) ne, protože se mi nepodařilo dítě umístit do takového zařízení
e) ne protože nemám zájem posílat dítě do zařízení tohoto typu
f) ne, protože toto zařízení není v místě mého bydliště
g) ne, protože jsem nenašel/šla vyhovující zařízení státního ani soukromého typu
h) jiné

18. Jste se současným předškolním zařízením, které Vaše dítě navštěvuje spokojen/a?
a) ano
b) spíše ano
c) nedokážu posoudit
d) spíše ne
e) ne
f) mé dítě předškolní zařízení nenavštěvuje

19. Jaké očekávání máte od předškolního zařízení pro dítě do 4 let? (možnost zaškrtnutí více
odpovědí)
a) dítě bude v kolektivu svých vrstevníků
b) o dítě bude postaráno, zatímco budu v zaměstnání
c) dítě si osvojí nezbytné znalosti a dovednosti pro zvládnutí MŠ a přípravu na ZŠ
d) dítě si osvojí základní znalosti praktického života a chování
e) individuální přístup k dítěti podporující jeho rozvoj
f) jiné:

20. Z následující nabídky by Vás nejvíce oslovilo předškolní zařízení pro děti od 0 do 4 let s otevírací
dobou od:
a) od 6:00 hod.
b) od 7:00 hod.
c) od 8:00 hod.
d) jiné:

21. Z následující nabídky by Vás nejvíce oslovilo předškolní zařízení pro děti od 0 do 4 let s
otevírací dobou do:
a) do 16:00
b) do 17:00
c) do 18:00
d) jiné:

22. Trval by Váš zájem o zřízení předškolního zařízení pro dítě od 0 do 4 let i v případě úhrady
školného
a) ano, pokud by bylo školné nižší jak 1 000 Kč měsíčně
b) ano, pokud by bylo školné nižší jak 2 000 Kč měsíčně
c) ano, pokud by bylo školné nižší jak 5 000 Kč měsíčně
d) ne

23. Mezi hlavní důvod, proč byste služeb předškolního zařízení využíval/a lze označit:
a) pracovní vytížení
b) odpočinek
c) čas (na zařízení osobních záležitostí apod.)
d) návrat do zaměstnání
d) jiný:

Pokud Vás zajímá, zdali bude zařízení pro péči o dítě od 6 měsíců do 4 let v budoucnu vybudováno a
zdali se do jejich činnosti můžete zapojit a vložit do péče své děti, zanechte prosím níže svoje
kontaktní údaje (email či telefon) a my Vás budeme rádi o dalším průběhu informovat. Vaše
informační a identifikační údaje nebudou nikde zveřejňovány.

