
Vyhodnocení evaluačního dotazníku 
 

Letní pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem  

Sloup v Čechách 7.7. – 14.7.2012 

 

 

Počet zapsaných účastníků/dětí: 35 

Počet odevzdaných vyplněných dotazníků od dětí: 31 

Počet odevzdaných vyplněných dotazníků od zákonných zástupců/rodičů: 22 

 

 

Hodnocení rodičů: 

 

Vyhodnocení otázky č. 1: Jak byste ohodnotili organizační zajištění letního pobytu?  

- výborné 22x („1“) 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 2: Jaký byl podle Vašeho názoru přínos letního pobytu pro Vaše 

dítě?  

- „podíval s někam jinam, přísnější dohled nad dětmi, poznání nových kamarádů“  

- „noví kamarádi, se kterými se i nadále vídají, nové zážitky a zkušenosti, poznání 

nových míst, sportovní vyžití“ 

- „byl nadšený, poznání nových kamarádů, se kterými je i nadále v kontaktu“ 

- „rozšíření slovní zásoby (i sprostá slova), poznal nové kamarády, odpočinul si, nové 

zážitky, sportování“  

- „cítila jsem, že je samostatnější, poslušnější, získal jiný nadhled nad určitými 

každodenními věcmi“ 

- „byl spokojený, nadšený, líbilo se mu tam, vyprávěl, kde všude byl“ 

- „že zvládl tobogán, nebál se, otrkal se, poznal nové kamarády, cítil se tam dobře mezi 

dětmi“  

- „zapadl do kolektivu mezi děti“  

- „moc se jí tam líbilo, chtěla tam zůstat, měla tam plno kamarádů, všichni se k ní 

chovali hezky, naučila se tam plno praktických věcí, lépe komunikuje s vrstevníky“  

- „je veselejší, živější“  

- „poznala nové kamarády, nová místa, sama si odpočinula od domácích povinností“ 

- „líbilo se mu tam, bylo to dobrý, poznal nové kamarády, uklidnil se“ 

- „byl spokojený, nechtěl domů, celkově zklidnění“ 

- „obecně, že děti mohly někam jet na pobyt, hlavně že mohly jet pohromadě“ 

- „děti si více vážili nás jako rodičů, dokázaly poslouchat, jedly, tak jak mají, měly 

režim“ 

- „poznání nových kamarádů, nové zážitky, možnost sportování, naučily se trochu 

pořádku“ 

- „seznámení s jinými dětmi“  

- „děti se chovaly k sobě hezky, nežalovaly, musely spolu vycházet, starat se jeden o 

druhého“  

- „poznání nových kamarádů, nové zážitky, větší samostatnost, menší ostych při 

kontaktu s vrstevníky“  

- „uklidnila se, přišla na jiné myšlenky“  

- „přínos byl velký, ale nelze přesně specifikovat“  



- „děti poznaly nové kamarády, s někým se po roce znovu potkaly, menší ostych při 

komunikaci s vrstevníky, nové zážitky z prázdnin“ 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 3: Jaký byl přínos účasti dítěte na letního pobytu pro Vás jako 

rodiče/ zákonného zástupce?  

- „odpočinul jsem si, měl jsem jistotu, že je o děti dobře postaráno“  

- „možnost o dítěti zjistit více informací“  

- „mohli jsme si týden jako rodiče odpočinout“ 

- „jako rodiče jsme měli radost, že si děti mohou užít prázdniny“ 

- „odpočinula jsem si“ 

- „bylo tu ticho a klid“ 

- „odpočinula jsem si, měla jsem čas sama na sebe a svoje věc“ 

- „odpočinula jsem si, s manželem jsem se nehádala kvůli dětem“ 

- „jako máma jsem si odpočinula, bylo doma ticho, klid“ 

- „klid, odpočinek, ale obávala jsem se, aby se mu něco nestalo“ 

- „chyběl nám doma, ale trochu jsem si odpočinula“ 

- „odpočinula jsem si“ 

- „měla jsem čas se věnovat mladší dceři a odpočinula jsem si (pracovně)“  

- „byla jsem spokojená, protože se dceři tábor moc líbil, je vůči mně otevřenější, hovoří 

se mnou o všech věcech, který jí trápí, nepřítomnost dcery jsem hodně emočně 

prožívala, ale věděla jsem, že je v dobrých rukou“ 

- „trochu jsem si odpočinula“ 

- „odpočinula jsem si, ulevila jsem si“ 

- „odpočinek a klid“ 

- „pro mě to byl přímo zázrak, žiji s dětmi sama a nemohu jim splnit všechny dětské sny 

a Vám všem děkuji, že se to moc povedlo“ 

- „odpočinek, ale stýskalo se mi“  

- „odpočinula jsem si, byla jsem v klidu, že je v pořádku“ 

- „odpočinula jsem si, byla jsem ráda, že jsou děti v dobrých rukou“ 

- „klid a odpočinek“ 

 

 

Další připomínky, náměty rodičů/zákonných zástupců:  

- „nemám připomínek, jen všem přeji, ať se všem dětem u Vás moc líbí, jste super“ 

- „jsem ráda, že dcera mola jet na tábor, moc se jí tam líbilo, celkově to zvládla moc 

dobře, byl to její první tábor“ 

- „bez připomínek, jsme spokojeni“ 

- „jen chválím, uvítali bychom více takových pobytů“ 

 

 

 

Hodnocení dětí:  

 

Vyhodnocení otázky č. 1: Byl/a si spokojený/á s ubytováním na letním pobytu?  

                                                                                  
velmi spokojený            spíše spokojený             spíš nespokojený                velmi nespokojený  

         29x                                  2x                                     0x                                       0x 



Vyhodnocení otázky č. 2: Byl/a si spokojený/á s místem, kde se letní pobyt konal?  

                                                                                  
velmi spokojený            spíše spokojený             spíš nespokojený                velmi nespokojený  

         29x                                  2x                                     0x                                       0x 

 

Vyhodnocení otázky č. 3: Byl/a si spokojený/á se stravováním?  

                                                                                  
velmi spokojený            spíše spokojený             spíš nespokojený                velmi nespokojený  

        30x                                   1x                                    0x                                       0x 

 

Vyhodnocení otázky č. 4: Byl/a si spokojený/á s programem (soutěže, hry, výlety) na letním 

pobytu?  

                                                                                  
velmi spokojený            spíše spokojený             spíš nespokojený                velmi nespokojený  

         26x                                5x                                       0x                                       0x 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 5: Co se ti na letním pobytu nejvíce líbilo?  

- bazén 9x 

- tobogán v bazénu 8x 

- jídlo  

- ZOO 11x 

- Liberec 

- vyhlídka 

- lesní dovadlo 2x 

- diskotéka 3x  

- stezka odvahy  

- hry 5x 

- malování triček 

- malování na obličej  

- ubytování v chatkách 2x   

- sport  

- všechno se mi líbilo 6x  

- „našla jsem si senzačního kluka“  

- „vedoucí na nás byli úplně hodný“  

- rozuměla jsem si s holkami 

- „někdy se mi líbilo být kapitánkou“  

- kamarádi 2x 

- ježdění na koni 

- výlet do Svitavy (jeskyně)  

- „maskování klaunů“  

- výlety  



- prostředí, ve kterém jsme byli  

- chatky č. 2,3,4  

 

 

Vyhodnocení otázky č. 6: Jak si byl spokojený/á s vedoucími letního pobytu?  

 

                                                                                  
velmi spokojený            spíše spokojený             spíš nespokojený                velmi nespokojený  

         26x                                4x                                       1x                                       0x   

 

Vyhodnocení otázky č. 7: Co se ti na letním pobytu nelíbilo?  

- rozcvička 4x  

- budíček 2x  

- procházky  

- déšť a bouřky  

-  „vyhazování věcí z okna“  

- „jak se Martin převlíkal“  

- „že na mě někdy moji hráči nadávali, když jsme prohráli“  

- „pohádala jsem se s Lenkou“  

- „Zbyněk mi řekl, že neumím hrát fotbal“  

- „jak se Šimon předváděl“  

- „nic se mi nelíbilo, vše dopadlo na jedničku“  

- „kapitán cirkusáků“  

- „jen to, že jsem trochu nevycházela s Terkou, ale pak to bylo dobrý“  

 

 

Další tvé připomínky a náměty:  

- „nejlepší to bylo v Liberci“  

- „příště chci jet znova“ 4x 

- „lepší tábor než minulý rok“  

- „tábor se mi moc líbil a chci jet znovu“  

- „příště jedu taky!!!!!!“ 

- „když sem jela se Zbyňkem na tobogánu, tak to bylo úplně rychlý“ 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Křivská Markéta  

 

V České Lípě, 10.9.2012 


