7. Požadavky a očekávání občanů od veřejné správy včetně oblasti podmínek pro tělovýchovu a sport

V tomto tématickém okruhu bylo v listu šetření formulováno 6 otázek.

Co by měla městská správa měla přednostně podporovat?
celkem
muži
ženy
vrcholový sport
4,9%
6,0%
4,1%
výkonnostní sport
14,3%
16,0%
13,1%
sport pro všechny
80,8%
78,0%
82,8%

Podle názoru 4/5 respondentů by městská veřejná správa měla přednostně podporovat sport pro všechny. Za podporu vrcholového sportu se přimlouvá jen počet respondentů, který je na hranici statistické významnosti. Tento počet zvyšuje přitom asi 1/10 respondentů ve věku 15-30 let. Další dvojotázka zjišťovala, které konkrétní vrcholové a výkonnostní sporty podle názorů respondentů měla městská veřejná správa přednostně podporovat.
U vrcholového sportu bylo zjištěno následující pořadí:
1.	jiné (velmi pestrá paleta)
2.	kopaná
3.	odbíjená
4.	lyžování
5.	hokej
6.	atletika
7.	tenis
8.	vodní sporty
9.	cyklistika

Ve všech případech se relativní četnosti odpovědí pohybovaly pod hranicí statistické významnosti (tj. 5 % vzorku) – např. podporu kopané navrhuje 18 respondentů. 
Vzhledem k malým relativním četnostem neinterpretujeme výsledky druhého třídění podle pohlaví a věkové skupiny. 
V případě podpory výkonnostního sportu byly zjištěny tyto výsledky:
1.	1.	jiné
2.	kopaná
3.	odbíjená
4.	atletika
5.	cyklistika
6.	vodní sporty
7.	lyžování
8.	tenis
9.	hokejI v tomto případě u všech sportů byly zjištěny počty názorů pod hranicí statistické významnosti (např. kopaná má 23 hlasů tj. 4,7 % vzorku).
Názory občanů na oblast rekreačního sportu:
Jaký je Váš názor na oblast rekreačního sportu?
celkově
muži
ženy
je pro všechny důležitá

87,9%
87,1%
88,4%
je důležitá pro lidi s vysokým živ. standardem
5,3%
5,9%
4,8%
potřebují ji jenom Ti, kteří při práci sedí
2,4%
3,0%
2,1%
je to luxus


1,2%
1,0%
1,4%
potřebují ji jenom děti a mládež

2,8%
3,0%
2,7%
není potřebná


0,4%
0,0%
0,6%
je škodlivá


0,0%
0,0%
0,0%
Dominuje názor 4/5 respondentů, považující rekreační sport za důležitý pro všechny. Těsně nad hranicí statistické významností je názor malého počtu respondentů, považujících ho za luxus či záležitost lidí s vysokým životním standardem. V hodnocení mužů a žen nebyly zjištěny významné rozdíly.
Příjemně překvapuje zjištění, že občané starší 45 let (86 %) hodnotí oblast rekreačního sportu častěji pozitivně než 15-30 letí (81,2 %).
S touto problematikou souvisí hodnocení názorů na podporu rekreačního sportu:

Město má ze svého rozpočtu na sportovní aktivity obyvatel
celkově
muži
ženy
přispívat větší částkou než doposud
20,9%
21,6%
20,4%
vynaložená částka je dostačující
9,6%
9,3%
9,9%
nejsem o výši příspěvku informován
59,9%
58,8%
60,6%
nevím a ani se nezajímám
9,6%
10,3%
9,1%
Asi 1/5 respondentů se domnívá, že město by mělo podporovat sportovní volnočasové aktivity obyvatel větší částkou než dosud, asi 1/10 považuje vynaloženou částku za dostačující, avšak 3/5 respondentů není o výši příspěvku informováno a asi 1/10 tato problematika vůbec nezajímá. 
Mladší respondenti častěji požadují vyšší částku a relativně častěji jsou o ní  informováni. 
A nyní k problematice finanční podpory sportovních klubů:

Město má ze svého rozpočtu přispívat na činnost sportovních klubů:
celkem
muži
ženy
ano
85,1%
86,9%
83,9%
ne
0,4%
0,0%
0,7%
nevím
14,5%
13,1%
15,4%
Více než 4/5 respondentů zastává názor, že město má přispívat na činnost sportovních klubů, odmítavé stanovisko zaujímá bezvýznamný počet respondentů a asi 1/7 není nebo se o to nezajímá. V hodnocení mužů a žen nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. Mladší respondenti častěji požadují podporu sportovních klubů než starší. 
K velmi složité problematice patří zjišťování názorů občanů na požadavky od nově zřízené krajské správy, což zajímá především krajský úřad. Jak vypadá tato problematika v pohledu semilských občanů, znázorňuje následující přehled:

Co očekáváte od zřízení Krajské samosprávy Libereckého kraje:
procenta
větší zainteresovanost na řešení na řešení místních podmínek
17,1
rychlejší řešení aktuálních problémů

20,8
větší informovanost o konkrétní situaci

20
cílená finanční podpora


18,4
větší podpora rekreačnímu sportu

12,4
konkrétnější podpora talentované mládeži

10,6
opravy a budování sportovních zařízení

22,7
podpora služeb v oblasti VČ a cestovního ruchu
12
větší pozornost všem sociálním skupinám

18,6
jiné



2,7
I když by názory respondentů měly zajímat především krajský úřad, je zde vyjádřen názor semilských občanů, vycházející z vlastních konkrétních zkušeností, přání a požadavků na základě konkrétních situace ve městě Semily.
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Dotazník pro obyvatele

	Vážení občané, výše uvedené instituce spolupracují na "Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji". Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci, máme upřímný zájem o zjištění Vašich hodnotících názorů. Nabízíme Vám proto možnost spolupodílet se na zpracování této koncepce, a tak spolupracovat na řízení a organizaci některých sociálních procesů v našem kraji. Dotazník je anonymní, Vaše názory budou vzaty v úvahu při koncepčním řešení této složité, závažné problematiky.
								 Děkujeme za spolupráci

PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc.			Ing. Jaroslav Z Á M E Č N Í K, CSc. FTK UP Olomouc, odpovědný řešitel     	            	člen Rady Libereckého kraje


I.	ŽIVOTNÍ STYL

1)	Jaký význam přisuzujete důležitosti tělesné výchově a sportu z hlediska zdravého životního stylu? Označte na každém řádku křížkem na bodovací stupnici;                  5 = největší 1 = nejmenší:

                        Význam životního stylu
             B o d y

5 
4 
3 
2
1
1. zdravý tělesný a duševní vývoj v mládí





2. udržování tělesné kondice





3. zachování a upevnění zdraví





4. relaxace od jednostranné namáhavé práce





5. získání schopnosti překonat překážky (sám sebe)





6. zvyšování sebevědomí





7. využívání volného času





8. možnost vyniknout





9. navazování a upevňování společenských vtahů





10. získávání peněz, dobrého pracovního zařazení







2) Z uvedeného seznamu uveďte pořadová čísla 3 nejdůležitějších výše  uvedených (podle Vašeho názoru) složek životního stylu:




3) Z uvedeného seznamu uveďte 3 pořadová čísla složek životního stylu, které považujete za nejméně důležitá: 









4) Jak hodnotíte následující kvality života ve Vašich konkrétních podmínkách? Označte křížkem na každém řádku:

         Kvality života
velmi spokojen
celkem spokojen
ujde to
spíše nespokojen
velmi nespokojen
životní prostředí





zdravotní stav





bydlení





mezilidské vztahy





trávení volného času





charakter práce





osobní bezpečnost





sociální jistota





občanské svobody







5)  Jak hodnotíte možnosti kulturního a společenského vyžití ve Vašem městě?
1.	velmi dobře
2.	celkem dobře
3.	jako ucházející
4.	spíše špatně
5.	velmi špatně

6) Jak hodnotíte možnosti aktivního sportovního vyžití ve Vašem městě?     
1.	velmi dobře
2.	celkem dobře
3.	jako ucházející
4.	spíše špatně
5.	velmi špatně    
      						        ................................................
7) Ve městě postrádám z kulturních aktivit:  ................................................
							        ................................................	                					                    ................................................

							        
8) Ve městě postrádám z možností sportovních aktivit:   ...............................................
							             ...............................................							             ...............................................							             ...............................................			
9) Svůj volný čas bych nejraději trávil(a)? Lze zakroužkovat více možností:
1.	v centru zdraví a zábavy
2.	v kulturním zařízení (kino, divadlo, apod.)
3.	v klubu (jakém?)   ......................................................................
4.	doma
5.	na hřišti
6.	ve volné přírodě
7.	na chatě, zahradě
8.	v účelovém sportovním zařízení (tělocvična, posilovna, apod.)
9.	v přírodě (upravená - běžecké, cyklistické stezky) 








II.	PROPAGACE TV A SPORTU

10) Sledujete sportovní dění pravidelně? Označte křížkem na každém řádku:

sportovní dění
pravidelně
občas
nikdy
ve světě



ve vlasti



v kraji



v městě




	
11) Rád(a) se pohybuji, věnuji sportu, protože pohyb (možnost více odpovědí):                          
1.	mi zlepšuje náladu
2.	vytváří dobrou partu
3.	mi pomáhá udržet štíhlou linii
4.	je zdravý
5.	mi pomáhá zapomenout na školu, práci
6.	nesportuji, necvičím

12) O sportovním dění v kraji se dovídám nejčastěji:
1.	z novin
2.	z regionálního rádia
3.	od přátel, spolužáků
4.	z jiných zdrojů (plakáty, letáky ...)
5.	nevím, co se kde děje

13) Jak jste celkově spokojen s úrovní propagace a informování o regionálním sportu?
1.	velmi spokojen
2.	celkem spokojen
3.	ujde to
4.	spíše nespokojen
5.	velmi nespokojen	
6.	nezajímá mě to


14) Která odvětví sportu si podle Vašeho názoru zaslouží více pozornosti?
.......................................................
.......................................................
.......................................................


15) Co by podle Vašeho názoru zlepšilo úroveň propagace tělesné výchovy  a sportu v kraji?   ........................................................
........................................................
.......................................................







III.	VZTAH K POHYBU A SPORTU

16) Můj vztah ke sportu lze charakterizovat:
1.	sportuji, cvičím aktivně a pravidelně alespoň 1x týdně
2.	občas cvičím, sportuji méně než 1x týdně
3.	nesportuji, ale rád bych sportoval
4.	dříve jsem cvičil, sportoval
5.	o  sport se zajímám jen jako divák
6.	sport a tělovýchova mě nikdy nezajímaly

17) Jak hodnotíte přínos tělesné výchovy a sportu ve školách? Označte více možností:
1.	upevnění zdraví a tělesné kondice žáků
2.	získání základních pohybových schopností
3.	výchova k dobrému vztahu k TV a sportu
4.	svobodný pohyb dítěte a rozvoj jeho individuality
5.	získání smyslu pro fair play
6.	upevnění kázně a chování

18) Na sportovní utkání a soutěže se chodím dívat
1.	často
2.	občas
3.	nikdy

19) Otázka pro sportující -  sportuji pro:
1.	udržení linie
2.	zlepšení nálady
3.	povzbuzení (psychické a emocionální)
4.	zlepšení, udržení zdraví
5.	lepší kondice
6.	odpočinek po práci
7.	radost z pohybu
8.	záliba
9.	redukce nadváhy
10.	kontakt s přáteli
11.	jiné - uveďte  .........................................................

20) Otázka pro nesportující - nesportuji, protože:
1.	nepovažuji za účelné
2.	považuji za účelné, ale nedovedu se přinutit (nechce se mi)
3.	nemám čas
4.	mám dostatek pohybu
5.	jsem unaven(a)
6.	mám jiné záliby
7.	nedovoluje mi to špatný zdravotní stav
8.	cítím se už na to starý
9.	jiné - uveďte    ..............................................................................



IV.	POŽADAVKY A OČEKÁVÁNÍ OD VEŘEJNÉ SPRÁVY - SAMOSPRÁVY V OBLASTI PODMÍNEK PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

21) Co by městská veřejná správa měla přednostně podporovat:
1.	vrcholový sport
2.	výkonnostní sport
3.	sport pro všechny

22) Které konkrétní vrcholové a výkonnostní sporty by měla městská veřejná správa přednostně podporovat:

1. vrcholové	 	...........................     ................................      ............................
2. výkonnostní 		...........................     ................................      ............................

23) Jaký je Váš celkový názor na oblast rekreačního sportu (aktivit)?
1.	myslím si, že je pro všechny důležitá
2.	myslím si, že je důležitá pro lidi s vysokým životním standardem
3.	myslím si, že ji potřebují jenom ti, kteří při práci sedí
4.	myslím si, že je to luxus
5.	myslím si, že ji potřebují jen děti a mládež
6.	myslím si, že není potřebná
7.	myslím si, že je škodlivá

24) Myslím si, že město má ze svého rozpočtu na sportovní volnočasové aktivity obyvatel:
1.	přispívat větší částkou než doposud
2.	vynaložená částka je dostačující
3.	nejsem o výše příspěvku informován(a)
4.	nevím a ani se nezajímám

25) Zastáváte názor, že město má ze svého rozpočtu na činnost sportovních klubů přispívat?
1.	ano
2.	ne
3.	nevím, nezajímám se

26) Co očekáváte (jaké jsou Vaše požadavky) od nově zřízené Krajské samosprávy Libereckého kraje? Lze kroužkovat více možností:
1.	větší zainteresovanost na řešení místních podmínek
2.	rychlejší řešení aktuálních problémů
3.	větší informovanost o konkrétní situaci
4.	cílená finanční podpora
5.	větší podpora rekreačnímu sportu
6.	konkrétnější podpora talentované mládeži
7.	opravy a budování sportovních zařízení
8.	podpora služeb v oblasti volného času a cestovního ruchu
9.	větší pozornost všem sociálním skupinám (věkovým, sociálním, problémovým, ekonomickým...)
10.	 jiné - uveďte ..........................................................................................................
         ..........................................................................................................


V.	PODKLADY PRO STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ PŘI NEZBYTNÉM ZACHOVÁNÍ ANONYMITY

27) Jste:		
1.	muž
2.	žena




28) Věk:
1.	15-30 let			
2.	31-45 let
3.	46-60 let
4.	61 a více let

29) Místo:
1.	...........................................
2.	...........................................


30) Vaše vzdělání:
1.	základní
2.	vyučen
3.	středoškolák
4.	vysokoškolák

31) Jste:
1.	ekonomicky aktivní
2.	ekonomicky neaktivní
 (student, žena v domácnosti, nezaměstnaný(á), důchodce)

32) Vaše členství v tělovýchovných a sportovních organizací:
1.	současný člen
2.	dřívější člen
3.	nejsem a nebyl jsem


33) Zde nám můžete sdělit cokoliv v souvislosti se sledovanou problematikou:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Dotazník pro školy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

     Dovolujeme si Vám oznámit, že Fakulta tělesné kultury v Olomouci byla Libereckým krajem pověřena zpracováním materiálu „Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji“. Součástí tohoto rozsáhlého materiálu je také kapitola zabývající se problematikou tělovýchovných a sportovních aktivit na školách. Smyslem materiálu je získat konkrétní údaje o prostorových, materiálních a personálních podmínkách v dané oblasti a následně stanovit priority a možnosti při koncipování strategie rozvoje Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy, sportu a rekreace jeho obyvatel.
     Získané údaje jsou pokládány za důvěrné a nebudou v žádném případě personifikovány. Případné otázky Vám odpoví Tomáš Dohnal (e-mail:Tomas@ftknw.upol.cz), který za danou oblast v řešitelském týmu odpovídá.
     Děkujeme Vám za ochotu zamyslet se nad požadovanými údaji a ochotu poskytnout informace, které (jak jsme přesvědčeni) budou sloužit ve Váš prospěch.

Adresa: T. Dohnal, KR FTK UP				PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc.
              tř. Míru 115, 771 11 Olomouc			odpovědný řešitel


1. Škola, adresa školy..................................................................................
2. Počet vyučujících Tv......................... z toho aprobovaných ...................
3. Celkový počet tříd ............................ a žáků na škole ............................

4. Jaká sportovní zařízení máte k dispozici? Charakterizujte jednotlivá zařízení z hlediska     školní a mimoškolní TV a vzhledem k počtu žáků.

Vlastní tělocvična		ANO	NE		dostačující	nedostačující
Pronajatá tělocvična		ANO	NE		dostačující	nedostačující
Vlastní bazén			ANO	NE		dostačující	nedostačující
Pronajatý bazén		ANO	NE		dostačující	nedostačující
Vlastní hřiště			ANO	NE		dostačující	nedostačující
Pronajaté hřiště		ANO	NE		dostačující	nedostačující
Posilovna (prostor pro kondiční přípravu) 	ANO NE
Lezecká stěna			ANO	NE
Herna-y			ANO	NE	s konkrétním zaměřením na .............................
Zimní stadion			ANO 	NE

Jiné ?				ANO	NE
Když ano, jaké ?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Úroveň materiálního vybavení školy umožňuje realizovat osnovy školní tělesné výchovy:
- v plném rozsahu
- s malým omezením (v čem?) .......................................................................................................................................................
- s velkým omezením (v čem?)
.......................................................................................................................................................
- některé části (které?) vůbec nemůžeme realizovat
.......................................................................................................................................................

6. Které sportovní náčiní a nářadí nejvíce postrádáte?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Určete pořadí sportovních odvětví a činností, pro které máte na škole prostorové a materiální podmínky. Tam, kde podmínky nemáte žádné, napište 0. 
Omluvte způsob zjišťování stavu podmínek na škole, který je vzhledem k podobné struktuře dotazníků sportovních zájmů náročnější na posouzení.

Pořadí ....ODVĚTVÍ		Pořadí ......HRY	Pořadí ....ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI
..... atletika			..... badminton	      .... „estetické“(podmínky pro cvičení 
..... sport.tech.akt.		..... házená		hudbou a esteticky orientovanou
..... kanoistika, veslov.	..... fotbal		pohybovou činností)
..... kondiční.kulturis.		..... basketbal	       .... „kondiční“ (podmínky pro rozvoj kond.
..... lyžování-běh		..... lední hokej	schop., dostatek náčiní, posilovna)
..... lyžování sjezdové		..... nohejbal	       .... „sportovní“ (podmínky pro sportovní
..... moderní gymnastika	..... volejbal		soutěže v souladu s pravidly)
..... orientační běh		..... softbal	       ....	„tělocvičně rekreační“ (podmínky pro
..... plavání			..... stolní tenis		pohybovou aktivitu ve volném čase,
..... rytm. gamn. (aerobic)	..... tenis		pro regeneraci sil a pro takto
..... sport.gymnastika		.....vodní pólo		zaměřenou pohybovou činnost)

..... tanec			..... jiné ..............      ....  „tvůrčí“ (podmínky pro tvůrčí
..... sportovní hry		...........................	   a samostatnou pohybovou činnost,
..... turistika (i cyklo)					   včetně vyhovujícího prostoru, nářadí,
..... úpoly (sebeobrana)				   a náčiní)
..... bruslení					         .... „zdravotní“ (podmínky pro realizaci
..... winsurfing						    zdravotní Tv a takto zaměřenou
..........jiné ..............................				    pohybovou činnost)
...............................................


Pořadí .....GYMNASTIKA		Pořadí .....ATLETIKA	Pořadí .....ČINNOSTI
..... akrobacie				..... běh (vytrvalostní)		..... obratnostní
..... bradla				..... hod (míček, granát) 	..... rychlostní
..... hrazda				..... skok daleký		..... silové
..... kladina				..... skok vysoký		..... vytrvalostí
..... kruhy				..... sprint			
..... přeskok				..... vrh koulí
..... trampolína				..... běh štafetový
					...... jiné .......................
					.....................................

8. Mají žáci jednotlivých tříd vyučovací jednotky tělesné výchovy v tělocvičně vždy      samostatně, tj. bez dalších tříd?		ANO 	NE


9. Žáci se do tělesné výchovy převlékají:	
		- v šatně 	- ve třídě 	-  tělocvičně 		- na hřišti	

10. Po hodině Tv	MAJÍ – NEMAJÍ  žáci možnost: 	- umýt se 	- osprchovat se


11. Pro zavedení třetí hodiny Tv má škola: 		- personální podmínky 	ANO	NE
							- prostorové podmínky	ANO   NE				 			- materiální podmínky	ANO	NE



12. Máte na škole sportovní třídy zaměřené na talentovanou mládež?		ANO	NE
Když ano, kolik tříd a kolik žáků (hochů, dívek) a na jaká sportovní odvětví jsou    
zaměřeny?..............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………….......................................

13. Pronajímáte svá sportovní zařízení jiným subjektům?		ANO	NE
Když ano, kolik hodin v pracovním týdnu ................. ?
Když ano, kolik hodin v sobotu a v neděli .................. ?

Když ano, mohli byste charakterizovat vaše ekonomické a smluvní vztahy a podmínky:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Jak byste charakterizoval(a) podmínky v oblasti školní i mimoškolní tělesné výchovy, které pro vaši práci vytváří váš zřizovatel?
- výborné	- velmi dobré 		- dobré 	- dostačující  		- nedostačující

15. V případě, že máte své vlastní venkovní hřiště, zpřístupňujete je po ukončení školní výuky veřejnosti jako volně přístupné hřiště? 	ANO	NE
Když ano, máte nějakou dohodu s příslušným úřadem obce?
ANO (jakou?)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NE (proč ne?)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
16. Myslíte si, že škola a její zařízení by měla sehrát roli volnočasového centra pro různé věkové a sociální skupiny obyvatel obce?		ANO	NE
Když ANO, charakterizujete krátce za jakých podmínek  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Když NE, zdůvodněte v krátkosti proč ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

!!!Děkujeme, že jste nám pomohli!!!


Příloha 3: Dotazník Pasport o tělovýchově a sportu

                             INFORMAČNÍ  PASPORT O TĚLOVÝCHOVĚ A SPORTU V LIBERECKÉM KRAJI

1.	Identifikační údaje o předkládající organizaci
1. 1.	Registrační název 	
1. 2.	Organizační forma (forma právní subjektivity) 	............................................................................
1. 3.	Adresa:
Obec 	 Kód obce 	 PSČ 	
Část obce 	 Okres 	
Ulice 	 č. p. 	 č. o. 	
Telefon/Fax 	
E-mail 	
Prezentace na Internetu - http:// 	

1. 4.	IČO 	 DIČ 	
1. 5.	Číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra(občanské sdružení) 	
Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku
(obecně prospěšná společnost) 	
Datum evidence na Ministerstvu kultury
(církevní právnická osoba) 	
1. 6.	Číslo účtu .....................................................u peněžního ústavu 	

2.	Statutární orgán (statutární zástupci organizace)
Jméno, titul, funkce 	
Kontaktní adresa 	
Telefon/Fax/E-mail 	

Jméno, titul, funkce 	
Kontaktní adresa 	
Telefon/Fax/ E-mail 	

Jméno, titul, funkce 	
Kontaktní adresa 	
Telefon/Fax/ E-mail 	



3.	Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti
3. 1.	Typ činností   uvedených ve stanovách organizace (oddíly, sporty, ZRTV .....)
	
	
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. 2.	Počet členů organizace (zakroužkuj)
        a/ 1 –50
        b/ 50 – 200
        c/ 200 - 500
        d/ nad 500

3. 3 Cílové skupiny, jimž jsou služby určeny (zakroužkuj, lze i více možností):
a/ děti do 18 let 
b/ mládež  do 26 let
c/ rizikové skupiny dětí a mládeže 
d/ senioři
e/ osoby se zdravotním postižením
f/ osoby v sociální nouzi
g/ příslušníci národnostních menšin
h/ romská komunita (specifické problémy)
i/ osoby, ohrožené drogami  nebo na drogách závislé
j/ uprchlíci, cizinci
k/ krajané
l/ obyvatelé venkova
m/ jiné 	

3. 4.	Názvy  projektů (příležitostních akcí) realizovaných v kalendářním roce 2 001. Za názvem projektu uveďte v závorce přibližný počet účastníků. (např.: Mezinárodní den dětí, Sportovní den, Mistrovství republiky .....)
	
	
	
	
	
	
         .......................................................................................................................................................... 
4.	Počet  pracovníků v organizaci
4. 1. plný pracovní úvazek 	
4. 2. částečný pracovní úvazek 	
4. 3. počet dobrovolníků podílejících se na chodu organizace.............................................................

Vzdělání tělovýchovných pracovníků (uveďte počet)
	      
              5. 1.  VŠ tělovýchovného zaměření......................................................................................................... 
              5. 2.  VŠ jiného zaměření…………................………………………………………………………….
              5. 2.  absolventi trenérského kurzu........................................................................................................
5. 3.  držitelé licencí (cvičitelé)................................................................................................................
	      5. 4.   rozhodčí ..........................................................................................................................................
 5. 5.   jiné……………………………………………….........…………………………………………..

Podmínky práce tělovýchovných pracovníků

6.1.  Jaké další činnosti kromě tělovýchovných zajišťují tělovýchovní pracovníci
     
Zabezpečení materiálu……………..ano          ne
Získávání financí…………………..ano          ne
Jiné…………………………………ano         ne
Napiš jaké…………………………………………………………………………………………………
	
	6.2. Máte možnost v rámci organizace připojení na internet………….ano       ne

	6.3. Účastní se členové nebo pracovníci organizace školení a seminářů ke zvýšení kvalifikace

		

V pedagogické a tělovýchovné oblasti
V ekonomice a řízení
Licenční kurzy
Jiné
Pravidelně




Nepravidelně




Vůbec




    

7.	Údaje o projektech, na které jste žádali státní dotace v roce 2001
7.1.	Přesný název projektu. 	
         .......................................................................................................................................................... 
7.2.	Doba realizace projektu: od 	 do 	
         ..........................................................................................................................................................      
(realizace může trvat déle než jeden rozpočtový rok)
7.3.	Byly projekty dotovány ze státního rozpočtu v minulém kalendářním roce? Pokud ano, uveďte kterým orgánem a v jaké výši 		
	





7.4.	Zařazení projektu k příslušné hlavní oblasti státní podpory sportu v roce 2001 (Veřejně prospěšné programy) (zakroužkuj)
a/ podpora pravidelné sportovní a turistické aktivity, především mládeže 
b/ podpora projektů celostátního rozsahu
c/ podpora pohybových aktivit občanů seniorského věku
d/ podpora tělovýchovné reprezentace v oblasti sportu pro všechny
e/ podpora výchovy a vzdělávání dobrovolných pracovníků
f/ podpora udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu
g/ podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti
h/ podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů
i/ podpora školních a studentských sportovních klubů sdružených v asociaci školních sportovních klubů, České asociaci univerzitního sportu, České asociaci akademických technických sportů a případně dalších
j/ podpora zapojení do sportu zdravotně postižených
k/ o žádný projekt jsme nežádali

8.	Údaje o celkových  příjmech a výdajích organizace v kalendářním roce 2001
8. 1.	Příjmy  celkem 	
8. 2. Příspěvky úřadů:
obecních         .......................... 
okresních       .........................
krajských       .........................
8. 3.	Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (uvedení částky a názvu nadace či jiného subjektu) 
	
	
8. 4.	Příjmy z členských příspěvků 	

8. 5.	Zisk ze služeb (uveďte částku a o jakou službu jde) 	
	
	
služby celkem  (částka)      ........................................
8. 6. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti…… ……………………………………………………..
8.7. Ostatní příjmy………………………………………………………………………………………
8.8. Výdaje celkem……………………………………………………………………………………….
         8. 8. 1.  Výdaje na tělovýchovu a sport…………………………………………………............... 
         8. 8. 2.  Výdaje  na údržbu a provoz …………………………………………………………. ....
         8. 8. 3.  Výdaje celkem ve vedlejší hospodářské činnosti.………………………………………..
         8. 8. 4. Zůstatková cena DHM ( hmotný dlouhodobý majetek) ...................................................
                                                A DNM  (nehmotný dlouhodobý majetek)........………………………..
9. Způsob financování organizace v roce 2001
	9.1. Podíl pravidelných příjmů v % ……………………………………....................
	9.2. Podíl nepravidelných jednorázových příjmů (dary) v %………………………        
          	        9.3.	Výše Vámi požadovaných (potřebných) dotací na  každý  rok za období 2003-2006        
		
		2003 ......................................		2005....................................		
		2004 .......................................		2006...................................

		celkem:                  ...............................

9.4. Výše  Vámi požadované  (potřebné) dotace na údržbu a provoz sportovních a      tělovýchovných   zařízení  na každý rok za období 2003-2006 

		2003.......................................		2005....................................		
		2004.......................................		2006...................................

		celkem:                  ...............................	

9.5.  Výše Vámi  požadované (potřebné) dotace na veřejně prospěšné programy na každý rok            za období 2003-2006

		2003.......................................		2005....................................		
		2004.......................................		2006...................................

		celkem:                  ...............................

9.6.  Výše  Vámi požadované (potřebné) dotace na investice a rekonstrukce na každý rok za             období 2003-2006
                
		2003.......................................		2005....................................		
		2004.......................................		2006...................................

		celkem:                  ...............................
10. Spolupráce se stálými sponzory a dárci              ano         ne

11. Jak  hodnotíte spolupráci s orgány místní veřejné správy
a)	kladně
b)	převážně kladně, problémem je……………………………………………………….
c)	Záporně, vážným problémem je………………………………………………………
d)	Nespolupracujeme

12. Ekonomický podíl členů na vlastní sportovní činnosti

a)	celkem ročně na jednoho člena  v průměru……………………kč
b)	z toho členské příspěvky…………………………………………
c)	poplatky za služby (viz. 8.5)……………………………………………….
.....................................................................................................................
d)	jiné……………………………………………………………….................

Vyplnil:………………………………………………..             Kontakt……………………..   
V případě potřeby můžete získat informace na této kontaktní adrese:
e-mail: herzanov@ftknw.upol.cz, skoumal@ftknw.upol.cz
telefon: 58 563 6253, 58 563 6368
fax: 58 541 28 99

Děkujeme, že jste nám pomohli!
Za řešitelský tým Radmila Herzánová, Jiří Skoumal -  katedra rekreologie, FTK UP Olomouc
13. Analýza prostředí pro realizaci aktivit sportovního charakteru 


Sportovní a rekreační služby poskytované:uvnitř:
Druh zařízení	                    Počet zařízení                 Místo              Určeno pro       Využívají              Kvalita
 bazén	 se  záv. parametry		                   	                
 bazén	 bez záv. parametrů	                  	       	                
 vířivý bazén				           	       	                
 sauna/pára				           	                            
 tělocvična				           	                            
 tenisové kurty			           	       	                
 squash				           	       	                
 bowling (kuželky) 			           	       	                
 fitness				           	       	                
 posilovna				           	       	                
 sál pro aerobik			           	       	                
 zimní stadion				           	       	                
 taneční parket  			           	       	                
 víceúčelová sport. hala		           	       	                
Tělocvična(y) s možností realizovat:
 basketbal                                 	           	       	                
 volejbal                                   	           	       	                
 házenou                                   	           	       	                
 badminton                               	           	       	                
 gymnastiku                             	           	       	                
 karate                                      	           	       	                
 judo                                         	           	       	                
 zápas                                       	           	       	                
 jóga	                                      	           	       	                

	Pokračování tělocvičny

 ostatní (jaké, doplňte)…….     	           	       	                 
………………………              	           	       	                
……………………..                	           	       	                
 sportovní střelba …………   	           	       	                 
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                



Ostatní (jaká, další zařízení – nebo upřesnění a rozšíření stávajících doplňte níže)

…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                

Sportovní a rekreační služby poskytované:
venku:	

Druh zařízení            Počet zařízení      Místo      Určeno pro      Využívají      Kvalita
 bazén	 se  záv. parametry	    	       	   	              
 bazén	 bez záv. parametrů	    	       	   	              
 tenisové kurty		    	       	   	              
 atlet.stadion se záv. par.	     	       	   	                    
 atlet.stadion s časteč. záv. par.	    	       	   	                     
 atlet.stadion bez záv. par.	    	       	   	              
 hřiště na kopanou se sout. par.    	       	                          
 hřiště na kopanou bez sout. par.  	       	   	               
 hřiště na basketbal 		    	       	   	              
 hřiště na volejbal   		             	   	              
 hřiště na rugby 		              	   	              
 hřiště na softbal		              	   	              
 hřiště na basebal		              	   	              
 hřiště na beach volejbal	    	       	   	              
 hřiště na minigolf		    	       	   	              
 hřiště na golf (počet jamek…..)  	       	   	              
 skateboard a in line areál	    	       	   	              
 hřiště na hokejbal		    	       	                          
 dětská hřiště volně přístupná	    	       	   	              
 dětské dopravní hřiště		    	       	   	              
 zimní stadion (přírodní)	    	          	   	              
 zimní stadion (s umělým pov.)    	       	   	              
 zimní stadion (s přírod. pov.)	    	        	   	              
 sportovní střelba (…………       	        	   	              
   ……………..             	        	   	              
 lukostřelba                                  	        	   	              
 sjezdové lyžování (počet lyžařských vleků)   			
 běžecké lyžování (se záv. parametry)	               délka upravovaných stop v (km)
 běžecké lyžování (rekr.charakteru)	           	   délka upravovaných stop v (km)
 cyklistické stezky (značené v km)                  
 turistické trasy (značené v km)                       
 příměstské sportovní areály       	        	   	              
     

Ostatní (jaká, další zařízení – nebo upřesnění a rozšíření stávajících doplňte na zvláštní zápisový arch)
Pokračování venkovní hřiště
 koše na streat basketbal           	           	       	                
   volně přístupné
 víceúčelová hřiště                    	           	       	                
   pro všechny věk.kat.
   volně přístupná
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                

Další využívaná zařízení:    			       Služby zákazníkům:
 školní - počet ....... částka ........
 městská - počet ........ částka .........
 soukromých subjektů - 
   počet ......... částka ...........
 jiná - jaká ...................-
   počet ......... částka ...........
 jazykové schopnosti zaměstnanců
 lékař-diagnostika zdrav. stavu
 sportovní poradenství
 občerstvení
 půjčovna sport. mat.
 parkování zdarma - hlídané (částka .....)
 ubytování - kapacita lůžek .............
 jiné - jaké .........


Jméno a příjmení kontaktní osoby: ………………………………………………………………
      pracovní zařazení:…………………………………………………………………………………
      e-mail: ………………………………….
      telefon: …………………………………
      fax:……………………………………...

Informace pro práci s dotazníkem s názvem
„Analýza prostředí pro realizaci aktivit sportovního charakteru“


1.	Nejprve si  projděte a přečtěte tento návod.
-	

2.	Při vyplňování kolonky Sportovní a rekreační služby poskytované…“ postupujte následovně:

a) vyhledejte v předložených možnostech všechna zařízení, která máte a do konkrétních  rámečků zaznamenejte následujícími symboly (jsou vytištěny tučně):

druh zařízení –      V případě, že zařízení nemáte, necháváte obdélníček volný a dál již řádek nevyplňujete. V případě, že zařízení vlastníte udělejte X. V případě, že zařízení máte v trvalém užívání - výpůjčce udělejte kolečko a řádek dále vyplňte podle instrukcí.

počet zařízení stejného druhu – 1, 2, … 4 … (v případě, že máte např. pouze jeden bazén, vpisujete 1)

místo zařízení – C – zařízení se nachází v centu města (obce);  S – zařízení se nachází na sídlišti; O – zařízení se nachází v okrajové části města (obce);  P – zařízení se nachází mimo město (obec), ale ne ve větší vzdálenosti než 5 až 10km;  (neplatí pro lyžování, turistiku..)

určeno pro -   Č – zařízení je určeno pouze pro členy; U – zařízení mohou navštěvovat   volně příchozí, ale za úplatu; B – zařízení mohou navštěvovat   volně příchozí bez úplaty.
Podle konkrétní situace se může stát, že budete vyplňovat dva    obdélníčky (např.  Č a U - určeno pro členy, ale i pro volně příchozí za úplatu) 

využívají  -         Š -  školy pro školní a mimoškolní Tv; P – podniky pro realizaci aktivit zaměstnanců; J – jiné subjekty (vojsko, policie, církev…)

kvalita     -  vyhodnoťte stav zařízení po stránce jeho stavu; 1–výborný stav, není potřeba žádných (velkých) oprav a úprav, vyhovuje provozu; 2 – velmi dobrý stav, ale je potřeba menších oprav a úprav, aby stav vyhovoval potřebám; 3 – dobrý stav – zařízení je funkční, ale                                           s překážkami,vyžaduje větší opravy a úprav; 4 – ještě vyhovující–  zařízení je v provozu (omezeném provozu), ale vyžaduje značné  opravy a úpravy; 5 – nevyhovující – zařízení není v provozu nebo zařízení je v provozu na hranici rizika (v případě, že platí tučně                                           vytištěná varianta, číslici 5 zakroužkujte)
                                          
        
Příklad:

Druh zařízení                Počet zařízení       Místo zařízení        Využívají         Kvalita       
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 Hřiště na kopanou                                  
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 Tenisové kurty                                       

b) V případě, že máte jiné(á) zařízení, než uvádí přehled, dopište je do kolonek s názvem 
„jiná, jaká? Uveďte“.  Postupujte stejně, jak uvádí příklad. 

V případě, že chybějících zařízení budete mít více jako jsou předepsané kolonky, použijte a doplňte předtištěný, formulář, který nemá vyznačená sportovní zařízení

3.   Do kolonky "Další využívaná zařízení" zaznamenejte od jakých subjektů (škola, 
obec ...), kolik (počet) zařízení a za jakou částku ročně si pronajímáte.

4.  V kolonce „Služby zákazníkům“ křížkem označte ty služby, které svým klientům poskytujete. 
Do řádku jiné… dopište ty, které poskytujete a nejsou uvedeny ve výčtu.
 
V případě potřeby můžete získat informace na této kontaktní adrese:

e-mail:   Tomas@ftknw.upol.cz
telefon:  58 563 62 50
fax:        58 541 28 99

Děkujeme, že jste nám pomohli!

Za řešitelský tým  Tomáš Dohnal, vedoucí katedry rekreologie FTK UP Olomouc



Příloha  4: Analýza prostředí pro realizaci sportovních aktivit 
Analýza prostředí pro realizaci sportovních aktivit komunálního charakteru

1.   Obec (město): ………………………………………………

2.   Počet obyvatel: …………

3.   Mikroregion: ………………………………………………..

4.	Počet pracovníků, kteří se na vašem úřadě problematikou organizace a řízení komunální 
      tělovýchovy a rekreace profesně zabývají: …………………..

5.  Vzdělání těchto pracovníků (uveďte počet):
1	VŠ tělovýchovného charakteru …………………
2	vysokoškolské …………………..
3	středoškolské …………………….
4	základní ………………………….

6.	Máte samostatný odbor, který se problematikou komunální tělovýchovy a rekreace
      zabývá?  
   1    ano          
2	ne, ale uvažujeme o zřízení  
3	ne a o jeho zřízení neuvažujeme

7.  Máte zřízenou komisi, která se příslušnou problematikou zabývá?   
   1    ano          
2    ne, ale uvažujeme o zřízení  
3    ne a o jejím zřízení neuvažujeme

8.  Problematiku komunální tělovýchovy a rekreace považujete
1	pro obyvatele všech věkových a sociálních skupin za potřebnou a důležitou
2	za důležitou zejména pro děti a mládež
3	za méně důležitou pro život obce (města) a jeho občanů
4	není pro život obce (města) a jeho občanů vůbec důležitá

9.   Problematika komunální tělovýchovy a rekreace a regionálního cestovního ruchu
1	spolu úzce souvisí a měla by se řešit v souladu a koncepčně
2	spolu souvisí pouze okrajově a není nutné společná koncepce
3	spolu vůbec nesouvisí

10. Ekonomickou podporu občanských sdružení realizujete
1	finanční podporou činnosti (obsahová a personální stránka) formou grantové politiky
2	finanční podporou směřovanou převážně do investic a oprav zařízení, která jsou jejich majetkem 
3	výhodným pronájmem sportovních zařízení, které jsou majetkem obce
4	propůjčením obecních sportovních zařízení do užívání bezúplatně nebo za symbolický poplatek
5	jinak – jak – uveďte ……………………………………………………………………

11. V případě, že vlastníte některé z níže uvedených krytých či nekrytých sportovních zařízení 

      vyznačte všechny uživatele, kteří vaše zařízení využívají a za jakou hodinovou sazbu
     1 školy –  vnitřní zařízení /částka  …………venkovní zařízení /částka………….
     2 podniky – vnitřní zařízení /částka  …………venkovní zařízení/ částka.………
     3 soukromé subjekty – vnitřní zařízení/ částka  …………venkovní zařízení/částka…………
  4 sportovní kluby - vnitřní zařízení /částka  …………venkovní zařízení /částka……….
  5 jiné subjekty (označte jaké) …………………. vnitřní zařízení /částka  …………venkovní 
                                                                                        zařízení částka………..
        …………………….  vnitřní zařízení /částka  …………venkovní zařízení / částka………..
        ……………………   vnitřní zařízení /částka  …………venkovní zařízení /částka………..
        ……………………   vnitřní zařízení /částka  …………venkovní zařízení/ částka………..
        ……………………   vnitřní zařízení /částka  …………venkovní zařízení /částka………..


12. Finanční částku ve výši ............... věnuje obec ze svého rozpočtu na oblast podporu       tělovýchovy a sportu. Tato částka dělá z celkového rozpočtu ................ %.


13. Z níže uvedených venkovních sportovních zařízení má obec ve svém vlastnictví :file_23.png
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                                  Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji





	Druh zařízení	                     Počet zařízení             Místo           Určeno pro      Využívají             Kvalita

 bazén	 se  záv. parametry		                   	                
 bazén	 bez záv. parametrů	                  	       	                
 vířivý bazén				           	       	                
 sauna/pára				           	                            
 tělocvična				           	                            
 tenisové kurty			           	       	                
 squash				           	       	                
 bowling (kuželky) 			           	       	                
 fitness				           	       	                
 posilovna				           	       	                
 sál pro aerobik			           	       	                
 zimní stadion				           	       	                
 taneční parket  			           	       	                
 víceúčelová sport. hala		           	       	                
Tělocvična(y) s možností realizovat:
 basketbal                                 	           	       	                
 volejbal                                   	           	       	                
 házenou                                   	           	       	                
 badminton                               	           	       	                
 gymnastiku                             	           	       	                
 karate                                      	           	       	                
 judo                                         	           	       	                
 zápas                                       	           	       	                
 jóga	                                      	           	       	                
Pokračování na dalším listu
	Pokračování tělocvičny

 ostatní (jaké, doplňte)…….     	           	       	                 
………………………              	           	       	                
……………………..                	           	       	                
 sportovní střelba …………   	           	       	                 
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                


Ostatní (jaká, další zařízení – nebo upřesnění a rozšíření stávajících doplňte níže)

…………………………..        	           	       	                

…………………………..        	           	       	                

…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                

14. Z níže uvedených vnitřních sportovních zařízení má obec ve svém vlastnictví :


Druh zařízení            Počet zařízení      Místo      Určeno pro      Využívají      Kvalita
 bazén	 se  záv. parametry	    	       	   	              
 bazén	 bez záv. parametrů	    	       	   	              
 tenisové kurty		    	       	   	              
 atlet.stadion se záv. par.	     	       	   	                    
 atlet.stadion s časteč. záv. par.	    	       	   	                     
 atlet.stadion bez záv. par.	    	       	   	              

 hřiště na kopanou se sout. par.    	       	                          
 hřiště na kopanou bez sout. par.  	       	   	               

 hřiště na basketbal 		    	       	   	              
 hřiště na volejbal   		             	   	              
 hřiště na rugby 		              	   	              
 hřiště na softbal		              	   	              
 hřiště na basebal		              	   	              
 hřiště na beach volejbal	    	       	   	              
 hřiště na minigolf		    	       	   	              
 hřiště na golf (počet jamek…..)  	       	   	              
 skateboard a in line areál	    	       	   	              
 hřiště na hokejbal		    	       	                          
 dětská hřiště volně přístupná	    	       	   	              
 dětské dopravní hřiště		    	       	   	              
 zimní stadion (přírodní)	    	          	   	              
 zimní stadion (s umělým pov.)    	       	   	              
 zimní stadion (s přírod. pov.)	    	        	   	              
 sportovní střelba (…………       	        	   	              
   ……………..             	        	   	              
 lukostřelba                                  	        	   	              
 sjezdové lyžování (počet lyžařských vleků)   			
 běžecké lyžování (se záv. parametry)	               délka upravovaných stop v (km)
 běžecké lyžování (rekr.charakteru)	           	   délka upravovaných stop v (km)
 cyklistické stezky (značené v km)                  
 příměstské sportovní areály       	        	   	              
    (běžecké stezky, tělocvična v přírodě, lanový areál ....) 

Ostatní (jaká, další zařízení – nebo upřesnění a rozšíření stávajících doplňte na zvláštní zápisový arch)


Pokračování venkovní hřiště
 koše na streat basketbal           	           	       	                
   volně přístupné
 víceúčelová hřiště                    	           	       	                
   pro všechny věk.kat.
   volně přístupná
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                

…………………………..        	           	       	                

…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                
…………………………..        	           	       	                

15. Jméno a příjmení kontaktní osoby: ………………………………………………………………
      pracovní zařazení:…………………………………………………………………………………
      e-mail: ………………………………….
      telefon: …………………………………
      fax:……………………………………...

Informace pro práci s dotazníkem s názvem
„Analýza prostředí pro realizaci sportovních aktivit komunálního charakteru“


Nejprve si projděte a pročtěte  tento návod.
           
	      Při vyplňování dotazníku postupujte následovně:
 
-	- v položce 3 napište název regionu, kam vaše obec (město) přináleží
-	- v položkách 6 až 9 zakroužkujte číslo, které je přiřazeno k odpovědi, která nejlépe vystihuje stav problematiky nebo Váš názor  
-	- v položce 10 proveďte totéž, ale zde je možné i více variant odpovědí. Proto vedle kroužku napište ještě pořadí, kterému zvolená odpověď odpovídá
-	- v položce 11 částky za pronájem venkovních a vnitřních zařízení zprůměrujte 
-	- v bodě 14 prosíme uvést jméno a kontakt pracovníka, se kterým Krajský úřad bude následně řešit danou problematiku
- při vyplňování bodů 12 a 13 postupujte následovně:

-	a) vyhledejte v předložených možnostech všechna zařízení, která vlastníte a do konkrétních 
      rámečků zaznamenejte následujícími symboly (jsou vytištěny tučně):
          
druh zařízení – X   (v případě, že zařízení nemáte, necháváte obdélníček volný a dál již  řádek nevyplňujete)

počet zařízení stejného druhu – 1, 2, … 4 … (v případě, že máte např. pouze jeden bazén, vpisujete 1)

místo zařízení – C – zařízení se nachází v centu města (obce);  S – zařízení se nachází na  sídlišti;  O – zařízení se nachází v okrajové části města (obce);  P –                                            zařízení se nachází mimo město (obec), ale ne ve větší vzdálenosti                                            než 5 až 10 km;  (neplatí pro lyžování, ...)

určeno pro -     Č – zařízení je určeno pouze pro členy; U – zařízení mohou navštěvovat  volně příchozí, ale za úplatu;   B – zařízení mohou navštěvovat                                            volně příchozí bez úplaty. 
Podle konkrétní situace se může stát, že budete vyplňovat dva                                            obdélníčky (např.  Č a U - určeno pro členy, ale i pro volně příchozí                                            za úplatu)

využívají  -         Š -  školy pro školní a mimoškolní Tv; P – podniky pro realizaci aktivit   svých zaměstnanců; J – jiné subjekty (vojsko, policie, církev…)

kvalita     -               vyhodnoťte stav zařízení po stránce jeho stavu; 1 – výborný stav, není  potřeba žádných (velkých) oprav a úprav, vyhovuje provozu; 2 –                                           velmi dobrý stav, ale je potřeba menších oprav a úprav; 3 – dobrý  stav – zařízení je funkční, ale s překážkami, vyžaduje větší opravy a   úpravy; 4 – ještě vyhovující –  zařízení je v provozu  (omezeném  provozu), ale vyžaduje značné opravy a úpravy; 5 – nevyhovující –    zařízení není v provozu nebo zařízení je v provozu na hranici rizika  (v případě, že platí tučně vytištěná varianta, číslici 5 zakroužkujte ).  V případě, že vlastníte více zařízení stejného charakteru, uveďte počet    zařízení, která odpovídají hodnocenému stavu nad nebo pod                                           odpovídající rámeček.
                                          
        
Příklad:
Druh zařízení                Počet zařízení       Místo zařízení        Využívají         Kvalita       
 Hřiště na kopanou                                  
 Tenisové kurty                                       

a)	v případě, že máte jiné (á) zařízení, než uvádí přehled, dopište je do kolonek s názvem  „jiná, jaká? Uveďte“ a dále postupujte stejně jako v předcházejících případech. 

V případě, že chybějících zařízení budete mít více jako jsou předepsané kolonky, použijte a   doplňte předtištěný, formulář, který nemá vyznačená sportovní zařízení.


V případě potřeby můžete získat informace na této kontaktní adrese:

e-mail:   Tomas@ftknw.upol.cz
telefon:  58 563 62 50
fax:        58 541 28 99

 
Děkujeme, že jste nám pomohli!



Za řešitelský tým  Tomáš Dohnal, vedoucí katedry rekreologie FTK UP Olomouc





