
Otázky
odpoveď počet odpoveď počet

1. Vie Vaše dieťa plávať?
2. Navštevovalo Vaše dieťa v šk. roku 2015/2016 plavecký výcvik, resp. krúžok?
3. Bude navštevovať Vaše dieťa v šk. roku 2016/2017 plavecký výcvik, resp. krúžok? 
4. Máte záujem, aby prevádzka školského bazéna bola na výučbu plávania obnovená?
5. Využili by ste poobedné krúžky v bazéne pre Vaše dieťa?
6. Využívali by ste pravidelne plávanie pre verejnosť?
7. Súhlasíte s zorganizovaním zbierky na podporu rekonštrukcie bazéna
8. Ste ochotní akýmkoľvek finančným spôsobom prispieť na obnovu bazéna (2%, dary, ...)
9. Máte možnosť zohnať sponzoring na rekonštrukciu bazéna?
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Využitie dotazníka: v prípade potreby na bazénovej komisii, resp. informovania poslancov MČ KV prezentovanie stanoviska za rodičov 
Pre jednoduchosť, stačí vypĺňať ako kolektív v triede

Dotazník za účelom zistenia prieskumu o záujem výučby plávania žiakov, podporu rodičov na rekonštrukciu a využitie 
školského bazéna ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, BA

ÁNO NIE
Zapíšte odpoveď a priraďte počet

Dotazník za účelom zistenia prieskumu o záujem výučby plávania žiakov, podporu rodičov na rekonštrukciu a využitie 
školského bazéna ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, BA

Dotazník vyhotovil: Martin Gabaj, 4.A, člen bazénovej komisie

Počet zúčastnených prieskumu:

Účel dotazníka: Po roku neprevádzkovania bazéna, zistiť aktuálny záujem, možnosti podpory a využitia

Dotazník vyhotovil: Martin Gabaj, 4.A, člen bazénovej komisie
Účel dotazníka: Po roku neprevádzkovania bazéna, zistiť aktuálny záujem, možnosti podpory a využitia

Pre jednoduchosť, stačí vypĺňať ako kolektív v triede
Ročník:            , Trieda: 

Využitie dotazníka: v prípade potreby na bazénovej komisii, resp. informovania poslancov MČ KV prezentovanie stanoviska za rodičov 

Ročník:            , Trieda: 
Počet zúčastnených prieskumu: Zapíšte odpoveď a priraďte počet

ÁNO NIE


