CHODOV

pohledem žáků základních a středních škol*
Struktura odpovídajících žáků a studentů
Podle školy

236
Žáků a studentů Chodovských
základních a středních škol se
účastnilo našeho výzkumu.

V Chodově...
Chodí do školy
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ZŠ Školní
ZŠ Husova
Gymnázium
ZŠ Komenského
ZŠ Nejdecká
0

10

20

30

40

50

60

Chodí do školy
i bydlí
81 %

70

(% respondentů)

Dětem se v Chodově líbí
Průměrně dávají naše děti při hodnocení Chodova
téměř čtyři srdíčka z pěti.
(průměr hodnocení byl 3,66)

Nejvíce se dětem líbí Bílá voda,
Staroměstské náměstí a sportovní hala
●

●

●

Děti nejvíce trápí nevzhledné lokality ve městě.
Nejvíce dětí se vyslovilo pro budování nových hřišť a sportovní 		
infrastruktury.
Radost by v Chodově udělal také oblíbený nadnárodní fastfood.

Vzhledem k tomu, že jsem
sportovec, tak jsem hrdá na
naší halu, je to nejlepší hala,
kterou jsem zatím navštívila
a to bez nadsázky. Spolu s tím
samozřejmě i celý areál Spartak
a zázemí.

Chtěl bych obnovit plážové
hřiště, které muselo ustoupit
parkovišti.

Občas se bojím lidí, které
potkávám ráno cestou do školy
v parku v Lesní ulici. Jsou opilí.
Také mi vadí, že dělají bordel a
nemusí to uklízet. Chci pochválit
jak hezky je opravená nová ZUŠ.
Těším se, až tam budu chodit.

Líbí se mi návrh nové knihovny,
moc se mi líbí nová ZUŠ. Mohlo
by se lépe vařit ve školní
jídelně, to se fakt nedá jist.
Lépe specifikovat o jaké jídlo
se jedná, tady originalita a
fantazie není na místě, např.
„dívčí překvapení“ je poněkud
děsivé :)

Nejradši jsem v nádherné
přírodě, která je tu všude okolo.

-komentáře
(bez gramatické úpravy)

Ve škole to žáky baví
Při hodnocení výuky dali žáci nejčastěji čtyři hvězdičky.
Pouze 7 % žáků a studentů dalo své škole jednu hvězdičku.
Nejspokojenější jsou žáci ZŠ Školní.

Děti chtějí ve městě a okolí zůstat
Přímo
v Chodově
25 %
Chtěl/a
bych bydlet
jinde
39 %

Výuka online byla zábavná, ale i těžká
Nudná

Zábavná

Lehká

Těžká

Líbí se mi

V blízkém
okolí
36 %

Odpovědi na otázku, kde by chtěli žáci žít po
skončení studia.

Nelíbí se mi

Nejčastěji by žáci na škole nic neměnili.
Někteří by rádi viděli následující:
●

oprava toalet

●

nová tělocvična

●

nové šatny

●

více výletů do přírody

* Výsledky neodpovídají reprezentativnímu vzorku žáků. Anketa má informativní charakter.

MUJCHODOV.CZ

