Dotazník ""Átrium ZŠ Pri kríži - anketa""
Štatistiky respondentov :
Celkový počet respondentov 62

Zhrnutie výsledkov
1. Dotazník vypĺňa:
žiak/žiačka

49

79%

rodič

11

17.7%

učiteľ/učiteľka

2

3.2%

Súhrn odpovedí

62

2. Čo by v priestore átria malo byť? Ako by podľa Vás malo vyzerať?
1) - lavičky, pódium, bezpečné oplotenie, hry nakreslené na zemi (človeče, šach...), zarovnaná betónová plocha
2) lavičky, altánok,
3) Lavičky rastliny. Aby sa tam mohli hrať športy.
4) Niečo na sedenie trebarz lavičky aspoň pre štyri osoby, koše aby sme neznečisťovali našu zem, pridať nejaké
stromy a rastliny, malé ihrisko preliezky ale musel by tam byť dozor.
Mohola by tam byť mala fontánka na ozdobu.
5) Lavičkym, Zarovnať areal ,Stromy, Koše do arealu aby sme neznečstovali našu zem.
Mohli bi ste tam pridat trebars : Preliezky na ručkovanie ale musel by tam byť DOZOR.
6) mohly bi tam bit lavicki prelieski podium na slavnosti opravit areal siet na wolejbal a na ine sportove hri.
7) Viac stromov aby bolo viac tieňa. Lavičky pod stromami a malé stoly. Kôš na odpadky. Basketbalový kôš.
8) Stromy, aby bolo viac tiena, Modernejšie zábradlie, Ping Pong
9) lavicky, wifi free,
10) ,WiFi free, lavičky
11) lavičky, záhradu z kvetmi, podium
12) lavičky a kvetiny
13) automat na horúcu čokoládu cez zimu, cez leto automat na chladené nápoje.
14) mohli by tam byť ping-pongové stoly.
15) zarovnať chodník,cez leto automat na chladené nápoje , cez zimu automat na horúcu čokoládu.
16) Napr: lavička,kvety a stôl. Lavičky by mohli byť po celom areáli školy. A mohlo by tam byť aj flórbalové
ihrisko. A veľké pódium. A veľkú sieť na volejbal.
17) Mohlo by tam byť napr: lavičky na posedenie, basketbalový kôš, kvety, stromy atď...
Lavičky by sa mohli dať všade, lebo všade sa dá posedieť.
Basketbalový kôš by podľa mňa mal byť na konci dvora.
Kvety a stromy by mohli byť tiež úplne všade.
18) Mohli by tam byť lavičky, rôzne kvety, nanovo zasadené stromy, basketbalový kôš, tyče aby sa dala postaviť
sieť na volejbal.
19) upravené okolie, lavičky, nejaké hracie prvky
20) mohli by tam byt lavicky
21) Mali by tam byť miesta na sedenie (lavičky)
22) Lavičky, zeleň, plocha na športové aktivity (napr. menšie futbalové, florbalové bránky ...)
23) nejake siete na tenis
24) lavičky a normálny nehradzavý plot
25) lavičky,pokoj
26) hotel
27) lavicky kôpš cukriky
28) Lavičky
29) Lavičky kvetiny
30) Lavicki,cajik,nehrdzavy plot ktory nevizera ako vo vezeni,farbicky
31) lavičky, hojdačky, vysadenie stromov, opravenie chodníku
32) Lavicky, uprava asfaltu a nejake podium na nejake akcie atd
33) Modernejšie aby sme mali nový plot podium,lavicky,pinpongový stôl
34) mohli tam byť lavički
35) pekne vonku by mali mat lavicky , pinponkoví stol

36) Podium pinpongove stoly lavičky stoly
37) Mali by tam byť lavičky, pódium.
38) Lavičky, pinpongový stôl, nový plot, pódium, nový basketbalový kôš
39) podium, lavicky
40) oprava asfaltu a zarovnanie plochy, lavičky na sedenie a niaky priestror na akcie a podobne
41) hojdacky,lavicky,podium,pingpongovy stôl,novy plot
42) lavičky, pódium, stromy, zahradné hojdačky
43) Lavičky, nejaké prístrešie, stromy, pódium, záhradné hojdačky, dekoratývne predmety, pekné kvety a
okrasné rastliny.
44) lavičky, podium, viac tieňu, stolný hokej, basketbalový kôš, futbalove bránky, hojdacia sieť, čerešňa, repráky
45) Lavičky, Stromy, Záhradné hojdačky, prístrešie pre deti aby tam bol tieň a pódium.
46) Lavicky podium nejake preliezky
47) V súčasnosti sa mi zdá átrium trochu smutné. Samozrejme by nemala chýbať zeleň, niekoľko nižšie rastúcich
stromov, chodníky a lavičky na posedenie. O zeleň by sa starali žiaci, napr. v letných mesiacoch o polievanie, ak
nebude automatický závlahový systém.
48) Preliezky niečo na lezenie...
49) Neaké ihrisko aby sa tam dali hrať loptové hry :) lavičky !!!
50) Vsetko co by si prajali ostatne triedy. Ja uz mam len 1 pol rok do strednej skoly tak nech sa rozhodnu ostatne
triedy.
51) Nič prehnane . Hlavne aby to bolo originalne.
52) Mohli by tam byť nejaké miesta na sedenie, napríklad lavičky alebo stolíky, kde by sme mali miesto na
občerstvenie. Tiež by som uvítal takú športovú časť, kde by boli v nejakom kuse átria basketbalové koše, bránky
alebo stôl na stolný tenis atď. Mohol by tam byť aj nový rovný asfalt.
53) lavičky, stromy, smetné koše, stoly na jedlo, stolnotenisové stoly, nový plot, nový asfalt aj namiesto trávy
54) Mal by tam byť priestor na sedenie, pár lavičiek, určite zeleň, zelená farba ukľudňuje :) a možno by to mohlo
byť "hravé" napríklad lavičky rozložené do tvaru zakrúteného slimáka a v strede by bol trebárs stôl.... a možno aj
keď sú to "druhostupniari" tak by mohli byt pomaľované asfaltové plochy... bolo by to veselšie a možno aj oni by
si v rámci srandy zaskákali :)
55) Viem ze penazi nieje vela, ale ten asfalt kompletne prec, vytvorit chodnicky, stromy, trava,, lavicky nech
maju kde pokecat, a zjest popripade desiatu a zrutit ten hrozny plot a nahradit kulturnejsim nech sa necitia ako
vo vazeni... Mozno osadit repro pre hudbu a oznam...
56) priestor na hranie, viac zelene, nemal by byť oplotený
57) V priestoroch átria by mohlo byť príjemné miesto kam by sa žiaci tešili.
58) zeleň, lavičky, nový asfalt, niečo zaujímavé, čo celé to miesto oživí
59) rôzne typy možností na sedenie, pár prvkov na zacvičenie si, školský vonkajší krb, stena na premietanie
(zároveň aj možnosť na šport), prístrešok (látkový - tieň), stôl na pretláčanie rukou, petang
60) nový asfalt, nejaké lavičky a rastliny
61) trava, lavicky so stolmi, pripadne s pristreskami (proti dazdu alebo slnku v horuce dni ak vyjdu), inspiracia
mozu byt filmy/serialy z usa, + nevyzera zle ani uprava aku ma british international school na peknikovej; dalsie
vybavenie: ping-pongovy stol, basketbalovy kos, "posilnovacie" zariadenia (nic zlozite, staci hrazda na zhyby, ...),
...
62) Lavičky, zeleň, pitné fontánky, vonkajšie posilňovacie a workoutové ihrisko

3. Na aké učely by sa átrium mohlo používať? Čo by sa tam podľa Vás mohlo robiť?
1) - koncerty, vystúpenia
- školské workshopy
- veľké prestávky
- celoškolské akcie (burzy, vianočné trhy)
2) kotcerty, keby prišli napr.sokoliari
3) Mohli by sme tam hrať rôzne športy.
4) Hrať nejaké športy trebarz floorball, tennis(dať tam sieť),benbinton.
5) Usporuiadavanie Koncertov , Na rôzne aktiviti Trebars : Benbinton, Tennis a Rôzne akcie,
6) na sedenie a rozpravanie a prelieski na preliezanie na slavnosi na narodenini riaditelki den deti a ine
vlastnosti.
7) Cvičenie koncerty a súťaže napr: futbal, basketbal a Florbal atd .
8) Veľká Prestávka, Zábava
9) floorbalove ihrisko
10) Neviem :D
11) na zábavu, hry na koncerty, prezentacie
12) na koncerty
13) hrať športové hry napríklad: beh.
14) V júni by sme tam mohli chodiť na hodiny telesnej výchovy
15) aby sa tam dali hrať zápasy napríklad fllor ball , football
16) Cez prestávky by sa tam mohol hrať flórbal . A na pódium cez prestávky by sa vystupovalo a hralo

volejbal.cez sieť.
17) Podľa mňa by sa to tam niekedy mohlo využívať na koncerty na nijaké rôzne športy a iné zábavy.
Mohol by sa tam napríklad hrať volejbal či basketbal.
18) Hrať rôzne športy, 2.druhý stupeň tam môže chodiť na veľkú prestávku, môžu sa tam odohrávať koncerty,
predstavenia a všeličo iné.
19) tvorivé dielne, oddych, koncerty
20) a mohlo by tam byt aj niake siete na hojdanie
21) chodiť na prestávky a na telesnú
22) Oddychová zóna pre žiakov.
23) hrat sporty
24) prechádzať sa/sedieť
25) na oddych
26) hotel
27) party!!!
28) koncerty
29) koncerty
30) Budeme tam volat mekiho zbirku.
31) vystupenia...
32) na koncerty velku prestavku atd
33) aby mohli k nam chodit niaky spevaci a niake sutaze aby tam boli
34) mohlo by sa tam učiť
35) na sedenie na hranie
36) nejake koncerty a relax
37) mohlo by sa tam učiť
38) Spievať, tancovať
39) na podiu by sa konaly neake koncerty v lete, lavicky na sedenie
40) na prechádzanie alebo na sedienie alebo semtam na niake akcie
41) aby tam mohli chodit spevaci a aby u nas boli sutaze
42) koncerty,
43) Všeliaké súťaže, zábavné aktivity, a podujatia školy.
44) Letné koncerty, na naše 40. výročie školy, nášmu 2.stupňu by to určite vylepšilo každú veľkú prestávku ktorú
môžeme straviť vonku a pod...
45) Podujatia školy, koncerty a súťaže
46) Na zabavu
47) Mohlo by slúžiť na oddych cez veľkú prestávku, v letných mesiacoch by sa na lavičkách mohli deti cez
prestávku učiť na ďalšie hodiny.
48) na zahnanie nudy, lebo stáť tam neni dobre...
49) hrať hry, oddichovat,
50) Na volno, pracu, odych, zabavu atd
51) Na pracu a relax
52) Átrium by sa mohlo používať na relax počas veľkej prestávky. Tiež by sa mohlo používať ako športové miesto,
keby tam bolo to vybavenie.
53) veľké prestávky, krúžky, vyučovanie vonku,
54) mohli by sa tam stretávať aj po škole... na laviciach by sa mohli rozprávať, "študovať" alebo by sa tam mohli
robiť triednicke hodiny, či hodiny etiky... vonku je vždy uvoľnenejšia atmosféra. Alebo by tam mohli byť aj
oslavy /ak niekto vyhrá nejakú cenu.../
55) Odpovedal som v predchadzajucej otazke. Dakujem
56) pobyt vonku v rámci vyučovania, ŠKD, prestávok a pod.
školské vystúpenia a športové akcie
57) Mohlo by slúžiť ako oddychové miesto ale aj ako priestor na vyučovanie.
58) vyučovanie vonku, nejaké školské akcie, ŠKD
59) letné kino, opekačka, debatný priestor, malý koncert - niečo pre väčšie deti, resp.mládež
60) veľké prestávky pre druhý stupeň, školské akcie
61) prijemne velke prestavky, za pekneho pocasia moznost vyucby nejakej hodiny vonku na vzduchu aby bola pre
deti trochu zmena, akcie typu privitanie skolskeho roku v septembri a rozlucka so skolskym rokom v juni
(diskoteka pod holym nebom, ...) + pripadne aj za ucasti rodicov?, ...
62) oddych pre starších žiakov na čerstvom vzduchu

4. Ďakujeme za Vaše podnety a nápady. Výsledky ankety zverejníme na stránke ZŠ Pri kríži do konca januára
2017.
Svoje odpovede uložíte kliknutím na "Pokračovať."

Vysvetlenie: Súhrn výsledkov je súčet odpovedí, ktoré zvolili účastníci na jednotlivé otázky. Percentuálna hodnota pre
každú možnosť odpovede sa vypočíta, ak počet týchto odpovedí vydelíme celkovým počtom odpovedí.

