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Výsledky dotazníku „Instruktoři v akci – průzkum“ 
Na základě požadavku města Karviné jsme zahájili dne 16.2.2015 dotazníkový průzkum a oslovili 

vybrané školy a školská zařízení v Karviné a Bohumíně. Zde je stav ke dni 19.2.2015. 

Metodika průzkumu 

Zvolili jsme statistickou metodu. Dotazník obsahuje 5 jednoduchých otázek (ANO/NE).  

1. Pořádá vaše škola vodácké kurzy? Chtěla by vaše škola zařadit mezi kurzy (turistický, lyžařský) také vodácký? 

2. Kdyby na karvinsku byla skupina akreditovaných instruktorů vodní turistiky, využila by jich vaše škola?  

3. Kdyby na karvinsku působila organizace podporující rozvoj vodáckých aktivit na řece Odře a Olši a organizovala 

vodácké kurzy, uvažovali byste o jejím využití pro své akce? 

4. Přejete si být informováni o výsledcích projektu „Instruktoři v akci“? 

Pracovní postup 

1. Vytvořili jsme si Seznam škol a školských zařízení (Karviná, Bohumín, Havířov, Orlová, Český 

Těšín, Ostrava). 

2. Připravili dotazník a text e-mailu. 

3. Oslovili telefonicky vybrané školy a školská zařízení (Karviná, Bohumín). 

4. Odeslali e-maily na telefonicky ověřené adresy. 

5. Denní statistiky a odpovědi respondentů odeslali vedoucímu projektu. 

6. Vedoucí projektu předloží do 20.2.2015 výsledky na město Karviná 

 Závěr 

Z celkového počtu oslovených zařízení odpovědělo ze 13 respondentů 11 zařízení kladně. Výsledek 

průzkumu je znázorněn v tabulce. U příslušného dne je A/B/C. Vysvětlivky: Počet oslovených škol a 

školských zařízení (A). Počet odpovědí (B). Z toho odpovědělo ano (C) 

Instruktoři v akci – průzkum 16.2.2015 17.2.2015 18.2.2015 19.2.2015 ∑ 

Počet škol a školských zařízení 23/7/6 2/1/1 18/2/1 4/4/4 47/14/12 

Počet dětí  6116 dětí 

ANO celkem pro 6116 dětí: Dětský domov Srdce Karviná (71), Dům dětí a mládeže Juventus Karviná 

(700),  ZŠ Prameny Karviná (412), Střední zdravotnická škola Karviná (360), Základní škola Družby 

Karviná (486), Základní škola Karviná-Ráj U Lesa (356), Dům dětí a mládeže Bohumín (1200), Základní 

škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole Karviná-Fryš-

tát (167), Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o. Karviná (77), Gymnázium Karviná 

(460), Střední škola techniky a služeb Karviná (800), VOŠ a SŠ DAKOL, o.p.s. Petrovice u Karviné (1027) 

Výsledek průzkumu jednoznačně potvrdil zájem 12 škol a školských zařízení o instruktory vodní turis-

tiky. Tyto školy a školská zařízení navštěvuje 6016 dětí.  

S ohledem na zadání a nedostatek času průzkum nezahrnuje školy a školská zařízení obcí z dojezdo-

vé vzdálenosti (Havířov, Orlová, Český Těšín, Ostrava) další potenciální zájemce (neziskové organi-

zace, firmy, rodiny). O služby akreditovaných instruktorů vodní turistiky má zájem například 

Dokořán, z.s Karviná (areál Lodičky), Odra o.s. (loděnice Ostrava), Posejdon, o.s. (loděnice Dolní 

Lutyně – Věřňovice) …   


