ANKETA PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Tato anketa byla zaměřena na žáky osmých tříd základních škol. Jejím úkolem je zjistit
na jaké škole mají zájem dále studovat, co jejich rozhodnutí ovlivňuje a jaký obor studia by
v Hlinsku přivítali. Dotazníkové šetření proběhlo ve školním roce 2012/2013 na základních
školách v Hlinsku.

Dotazník
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 a Město Hlinsko
DOTAZNÍK
pro žáky 8. tříd základních škol města Hlinska ve školním roce 2012/2013
k volbě povolání

1. Jsem:
□ chlapec
□ děvče
2. Uvažuji o studiu na střední škole v oboru vzdělání ukončeného maturitou:
□ ano
□ ne
□ nevím
3. Na volbu mého budoucího povolání mají vliv:
-

vlastní představy a přání

1

2

3

4

5

-

přání rodičů a členů rodiny

1

2

3

4

5

-

názory kamarádů

1

2

3

4

5

-

rady učitelů základní školy

1

2

3

4

5

(1-nejmenší vliv, 5 – největší vliv)
4. Chci získat střední vzdělání
všeobecné:
□
odborné:
□ přírodovědné
□ technické
□ humanitní
□ jiné

5. Pokud by byla možnost studovat můj zvolený obor vzdělání v Hlinsku:
□ dal bych mu v každém případě přednost
□ pokud by se v jiném okrese nemusely na tento obor dělat přijímací zkoušky,
přihlásil bych se tam
□ šel bych v každém případě mimo Hlinsko
□ půjdu tam, kam dají přihlášku moji kamarádi
□ je mi to jedno
6. Chtěl bych studovat na vysoké škole a gymnázium pokládám za nejlepší přípravu na
tento typ studia:
□ ano
□ možná
□ nevím
7. Pokud by se v Hlinsku otevřel obor vzdělání se zaměřením na informační technologie:
□ přivítal bych to a přihlásil bych se
□ obor mě zajímá, ale přihlásil bych se jinam
□ nezajímá mne to
8. Uveďte obor vzdělání, který Vám v Hlinsku chybí a na který byste se určitě přihlásili:
……………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………….
Děkujeme za ochotu a věrohodné vyplnění dotazníku.

Vyhodnocení dotazníku žáků gymnázia K. V. Raise, Hlinsko

Závěr

Ze závěru ankety provedené členem MAS – gymnáziem - jasně vyplývá, že zrušení učňovského
školství je zásadním a palčivým problémem, který region ochudil o osoby připravené na
technické profese. Zrušení učňovského školství na Hlinecku nijak nezvýšilo počet dětí, které
studují učňovské technické obory nebo technickou střední školu v Chrudimi. Naopak, mladí
lidé „sáhli“ po jiných oborech. Z široké ankety mezi obyvateli jasně vyplynulo, že nedostatek
odborného školství a technických profesí v regionu není jen problémem občanů, ale také firem.
Trendem a možností znovuoživení zájmu o technické obory tak bude na území MAS navázání
spolupráce mezi firmami, školami a studenty, snaha pomoci formou vzniku a provozu školicích
středisek určených pro praxi studentů přímo v konkrétních firmách a regionu. Nápomocně
budeme usilovat i o podporu rozvoje technického oboru na gymnáziu.

