
Vstupní dotazník-zájmové vzdělávání 
 
Osobní údaje 
Jméno Nela 
Příjmení Malá 
Bydliště (obec) Čáslav 
Věk 12 let 
Navštěvuji školu Základní škola Čáslav, Masarykova 357 
Konkrétní ročník 6. ročník 
 
Mám zájem (hledám) 
 Uveďte oblast zájmu 
Soutěž X 
Kroužek Tanec-pokud možno moderní 
Tábor X 
Kompletní informace o 
zařízení pro volný čas dětí 

X 

 
Parametry (kroužku) 
Jsem ochoten, abych já (anebo mé dítě) 
dojíždělo do vzdálenosti – uveďte km 

Ne, chci to v rámci města 

Jestliže v dostupné vzdálenosti nebude 
k dispozici hledaný kroužek, máme 
navrhnout kroužky podobné? (pokuste se 
je specifikovat) 

Ano (klasický tanec, pohybové aktivity a 
podobné) 

Jsem ochoten za službu zaplatit?  Ano 
Uveďte maximální cenu Do 1000 Kč/měsíc 
Jestliže existuje ještě jiné omezení, uveďte 
jej 

Ne 

 
 

Návrh na řešení-zájmové vzdělávání 
 
1) Zhodnocení vstupních dat 
Potřebná vstupní data jsou úplná a zadání je tudíž jednoznačné, není potřebná žádná 
další specifikace k tomu, aby bylo vybráno vhodné (případně vhodná) zařízení 
k realizaci poptávané činnosti. Osobně si myslíme, že aktivita je vzhledem k věku žákyně 
velmi vhodná a z celorepublikového hlediska velmi oblíbená. 
 
2) Vyhledání vhodného zařízení a kroužku 
Zadaným parametrům odpovídá jediné vhodné zařízení. Daná skutečnost vyplývá 
především z omezení na konkrétní město, kdy Čáslav je spíše menší obec a vlastní tudíž 
jediné zařízení tohoto typu. Tímto zařízením je pak Dům dětí a mládeže Čáslav. 
Postupnou selekcí jednotlivých kroužku nabízených zařízením pak byl vyhledán kroužek 
Moderní tanec TS GO PLAY I, který do detailu odpovídá požadavkům rodiče. 
 
 
 



3) Informace o konkrétním zařízení 
 

Název zařízení Dům dětí a mládeže Čáslav 
Resortní identifikátor (IZO) 102814741 
Adresa Jeníkovská 222, Čáslav 
Zřizovatel Veřejná 
Datum zahájení činnosti 14. 2. 1996 
Ředitel Iva Hýblová 
Místa poskytovaného vzdělávání 
nebo školských služeb 

Jeníkovská 222, Čáslav  
Bílé Podolí 67 
Potěhy 155, Tupadly 
Vlkaneč 29 
Školská 108, Vrdy 
Zbýšov 23 
Žehušice 190 
Školní 190, Žleby 
Krchleby 80, Čáslav 
Tupadly 152 
Chotusice 262 
Masarykova 357, Čáslav 
Sadová 1756, Čáslav 
nám. Jana Žižky z Trocnova 182, Čáslav 

Kapacita 1100 dětí 
www stránky http://www.ddmcaslav.cz/ 
email reditelka@ddmcaslav.cz 
Telefonní číslo 327 311 054 
Fax 327 311 054 
Mobil 731 449 131, 733 529 489 
 
4) Informace o kroužku 
 
Název kroužku Moderní tanec TS GO PLAY I. 
Určeno pro věk 5. - 6. třída 
Výuka probíhá ve dnech a v čase Pravidelně – pondělí (16,00 - 17,00) 
Vedoucí zájmového kroužku Jarošová Tereza 
Účastnický poplatek za pololetí 250,- Kč 
Možnost posléze navázat kroužkem 
pokračujícím  

Ano - Moderní tanec TS REPLAY I. (7. - 8. 
třída) 

 
5) Závěr 
Dům dětí a mládeže dle našeho názoru zcela odpovídá kritériím rodiče a je nejvhodnější 
volbou pro aktivity jejich dcery. Navíc je množství zájmových kroužků v tomto domově 
velmi široké, pokud by ji např. konkrétní kroužek nezaujal, je možné jej nahradit jiným 
vhodným kroužkem. Pedagožky a vychovatelky příslušného domova mají dlouhodobé 
zkušenosti se svou prací. 


