
Příloha č. 1 Fotodokumentace školských zařízení 

 

MŠ Oty Synka 1834 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 



MŠ L. Podestě 1873 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 

 



MŠ V Zahradách 2148 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



MŠ Otakara Jeremiáše 1985 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



MŠ Ţilinská 1321 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



MŠ Ukrajinská 1530 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



MŠ J. Skupy 1642 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



MŠ J. Šoupala 1611 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



MŠ Slavíkova 6067 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



MŠ Sokolovská 1168 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 

 

 



MŠ V. Makovského  4429 

 

Mateřská škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Mateřská škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



ZŠ A. Hrdličky 1638 

 

Základní škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Základní škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



ZŠ J. Šoupala 1609 

 

Základní škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Základní škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



ZŠ Bulharská 1532 

 

Základní škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Základní škola po realizaci projektu (vlastní zdroj)l 

 
 



ZŠ Ukrajinská 1533 

 

Základní škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Základní škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



ZŠ I. Sekaniny 1804 

 

Základní škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Základní škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



ZŠ J. Valčíka 4411 

 

Základní škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Základní škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



ZŠ Dětská 915 

 

Základní škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Základní škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



ZŠ K. Pokorného 1382 

 

Základní škola před realizací projektu (zdroj Energetický audit) 

 
 

Základní škola po realizaci projektu (vlastní zdroj) 

 
 



Příloha č. 2 

DOTAZNÍK 

 

SPOKOJENOST OBYVATEL S ÚPRAVAMI ŠKOLSKÝCH BUDOV 

MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-PORUBA.  
 

 

Váţení obyvatelé Poruby, 

 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění otázek v níţe uvedeném dotazníku. Jsem studentkou 

ekonomické fakulty Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava a ve své diplomové  

práci se věnuji projektu, který byl v uplynulém roce realizován na školských zařízeních 

městského obvodu Poruba.  

 

Jelikoţ se Vás, obyvatel městské části Ostrava-Poruba, tento projekt a následné stavební práce 

na budovách škol také dotýkají,  ráda bych vyuţila vaše odpovědi, díky kterým bych mohla 

blíţe specifikovat vnímání těchto úprav obyvateli tohoto obvodu.   

 

Veškeré informace, které budou získány v tomto dotazníku jsou anonymní.  

 

Děkuji velice za Vaši ochotu vyplnit tento dotazník a pomoci mi tímto k získání bliţších 

informací.   

 

Bc. Lucie Jedličková– studentka 

 

o Odpovědi prosím zakřížkujte  

o Dotazník vyplňují pouze osoby, které bydlí v městském obvodě Ostrava-Poruba déle 

než 5 let 

o Osoby vyplňující dotazník musí být starší 18ti let 

 

Začneme několika otázkami o stavebních úpravách, které proběhly na školských 

zařízeních v Ostravě-Porubě.   

 

1) Slyšel(a) jste někdy o projektu Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby?  

 

Ano       (dále pokračujte otázkou č.2)  

Ne            (dále pokračujte otázkou č.3) 
 

2) Víte, na co je projekt  Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby zaměřen ? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Uveďte prosím, odkud jste získal(a) informace o projektu Energetické úspory 

v objektech Ostravy-Poruby.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



3) Zaznamenali jste v letních měsících tohoto roku stavební úpravy na školských 

zařízeních v okolí vašeho bydliště, popřípadě v jiných lokalitách městského 

obvodu Ostrava-Poruba? 

 

 

 

Pokud jste zaznamenal(a) stavební úpravy, můžete prosím blíže specifikovat, jakých 

úprav jste si všiml(a)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4) Myslíte si, že provedené stavební úpravy zvýší atraktivitu dané školy - školky 

popřípadě lokality, ve které je budova umístěna?  

 

Určitě ne 1 2 3 4 5 Určitě ano 

 

 

5) Hrálo by při výběru školy-školky, do které by mělo chodit vaše dítě také to, že je 

budova nově zrekonstruovaná?  

 

 

 

 

Jaký ukazatel by pro vás hrál nejdůležitější roli při výběru školního zařízení, které 

by mělo navštěvovat vaše dítě? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) Máte představu o tom, z jakých zdrojů čerpala finanční prostředky radnice 

městského obvodu Poruba na tuto akci?  

 

Ano         

Ne           . 

                   
 

Pokud jste uvedli v otázce č. 6 odpověď ano, napište prosím z jakých zdrojů si 

myslíte, že radnice čerpala finanční prostředky.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Nezaznamenal(a) 1 2 3 4 5 Zaznamenal(a) 

Rozhodně ne 1 2 3 4 5 Rozhodně ano 



7) Jak vnímáte,  že v městském obvodě Poruba zrealizovala radnice akci zaměřenou 

na energetické úspory ve školských zařízeních?  

 

Naprosto nesouhlasím 1 2 3 4 5 Naprosto souhlasím 

 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY SLOUŢÍ PRO STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODPOVĚDÍ: 

 

8) Pohlaví  

a) muţ  1 

b) ţena  2 

 

9) Ve kterém roce jste se narodil(a)?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11)  Jak dlouho žijete v tomto městském obvodu? 

 

a) od narození 

b) přistěhoval(a) jsem se                        před ………. lety 

 

 

12)  Název ulice, na které bydlíte? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 Vyhodnocení dotazníkového šetření, jeho grafické a tabulkové vypracování 

 
Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Poruba začal realizovat projekt 

Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby v roce 2007. Jedná se o velice rozsáhlý 

projekt zaměřený na realizaci úspor energie v mateřských a základních školách, které patří 

městskému obvodu Ostrava Poruba. V objektech došlo v průběhu realizace k zateplení 

obvodových zdí, střešního pláště a k výměně oken. V některých vybraných objektech došlo 

také k vylepšení regulace otopné soustavy. Tato rozsáhlá realizace proběhla v tak širokém 

měřítku, ţe jsem se rozhodla zaznamenat jak na ni reagují občané tohoto městského obvodu. 

Níţe uvádím grafické, tabulkové a slovní vyhodnocení mnou uskutečněného dotazníkového 

šetření.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ze 100 dotázaných občanů na otázku, zda slyšeli o projektu Energetické úspory v objektech 

Ostravy-Poruby odpovědělo 31 dotázaných Ano a 69 dotázaných Ne. O projektu tedy ví 1/3 

dotazovaných. 

Otázka č.1 Slyšel(a) jste někdy o projektu Energetické úspory v objektech Ostravy-

Poruby? 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Ano 31 31,0 31,0 31,0 

Ne 69 69,0 69,0 100,0 

Celkem 100 100,0 100,0  



Otázka č. 2 Víte, na co je projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby 

zaměřen? 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Úspora energie potřebná pro vytápění 

budov 

10 10,0 32,3 32,3 

Snížení energetických ztrát - 

zateplování, výměna oken a dveří 

12 12,0 38,7 71,0 

Stavební úpravy 5 5,0 16,1 87,1 

Přesně nevím 4 4,0 12,9 100,0 

Neodpovědělo 69 69,0   

Celkem 100 100,0   

 

 
Z dotázaných, kteří jiţ slyšeli o projektu Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby 

odpověděla nadpoloviční většina, ţe je projekt zaměřen na sníţení energetických ztrát nebo na 

úsporu energie potřebné k vytápění. Menší část odpověděla, ţe byl projekt zaměřen 

všeobecně na stavební úpravy nebo si nejsou přesně jistí.  

 



Uveďte prosím, odkud jste získal(a) informace o projektu Energetické úspory 

v objektech Ostravy-Poruby. 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Z informačních tabulí městského 

úřadu 

2 2,0 7,1 7,1 

Z internetu 14 14,0 50,0 57,1 

Od kolegyň, které pracují ve školách, 

kde se energetické úspory prováděly 

3 3,0 10,7 67,9 

Z  tisku PRIO 9 9,0 32,1 100,0 

Neodpovědělo 72 72,0   

Celkem 100 100,0   

 

 
 

Informace o realizovaném projektu získalo největší mnoţství respondentů z internetu a to 14, 

dalších 9  získalo informace z lokálního tisku PRIO (Porubská radnice informuje občany). 

Zbylých 5  získalo informace z informačních tabulí městského úřadu nebo od kolegyň, které 

pracují ve školách, kde se energetické úspory prováděly.  

 

 

   Od kolegyň, které     
   pracují ve  školách,     
       kde se úpravy  
          prováděly 

 



Otázka č. 3 Zaznamenal(a) jste v letních měsících tohoto roku stavební úpravy na 

školských zařízeních v okolí vašeho bydliště, popřípadě v jiných lokalitách městského 

obvodu Ostrava-Poruba? 

 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Nezaznamenal(a) 14 14,0 14,0 14,0 

Spíše nezaznamenal(a) 2 2,0 2,0 16,0 

Ani-ani 14 14,0 14,0 30,0 

Spíše zaznamenal(a) 3 3,0 3,0 33,0 

Zaznamenal(a) 67 67,0 67,0 100,0 

Celkem 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Nadpoloviční většina dotázaných obyvatel v letních měsících roku 2010 zaznamenala 

stavební úpravy na školských zařízeních v městském obvodě Ostrava-Poruba.  14 obyvatel si 

není jisto tím, zda úpravy zaznamenalo a 14 obyvatel tyto úpravy nezaznamenalo. 

Z vyhodnocení této otázky je patrno, ţe obyvatelé tohoto obvodu si všímají změn ve svém 

okolí, jelikoţ změnu zaznamenalo 67 respondentů.  

 

 

 

 

 

 



Pokud jste zaznamenal(a) stavební úpravy, můžete prosím blíže specifikovat, jakých 

úprav jste si všiml(a)? 

 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Celková rekonstrukce - 

zateplení, výměna oken a dveří 

42 42,0 54,5 54,5 

Výměna oken 18 18,0 23,4 77,9 

Rekonstrukce školního hřiště 10 10,0 13,0 90,9 

Zateplení budov škol a školek 7 7,0 9,1 100,0 

Neodpovědělo 23 23,0   

Celkem 100 100,0   

 

 

 

Zajímalo mě, které stavební úpravy obyvatelé ve svém okolí na školských zařízeních 

zaznamenali. Největší část dotázaných a to 42 zaznamenalo celkovou rekonstrukci budov, 

která zahrnovala zateplení a výměnu oken a dveří. Další část dotázaných a to 18 zaznamenalo 

pouze výměnu oken.  Menší podíl zaznamenal: 

- rekonstrukci školního hřiště; 

- zateplení budov škol a školek. 

U odpovědi, kde 10 dotázaných odpovědělo, ţe zaznamenalo rekonstrukci školního hřiště 

bych chtěla přiblíţit, ţe u několika školních hřišť proběhly, nezávisle na projektu Energetické 

úspory v objektech Ostravy-Poruby. 



Otázka č. 4 Myslíte si, že provedené stavební úpravy zvýší atraktivitu dané školy – 

školky popřípadě lokality, ve které škola – školka sídlí? 

 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Určitě ne 1 1,0 1,0 1,0 

Spíše ne 3 3,0 3,0 4,0 

Ani - ani 9 9,0 9,0 13,0 

Spíše ano 32 32,0 32,0 45,0 

Určitě ano 55 55,0 55,0 100,0 

Celkem 100 100,0 100,0  

 

 
 

Pro dotazované  v nadpoloviční většině znamenají stavební úpravy školských zařízení zvýšení 

atraktivity daného objektu a okolní lokality. To, ţe občané vnímají tyto změny jako pozitivní 

ve vztahu k okolnímu prostředí je velice dobré pro městský obvod Poruba, pro jeho vnímání 

ze strany občanů a také moţných návštěvníků nebo potencionálních budoucích obyvatel. 

Negativní postoj měli pouze 4  dotázaní a 9  dotázaných reagovalo na tuto otázku neutrálně, 

coţ znamená, ţe si nemyslí, ţe by úpravy působily zvýšením atraktivity ani naopak sníţením. 

 

 

 



Otázka č. 5 Hrálo by roli při výběru školky – školy, do které by mělo chodit vaše dítě 

také to, že je budova nově zrekonstruovaná? 

 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Rozhodně ne 10 10,0 10,0 10,0 

Spíše ne 33 33,0 33,0 43,0 

Ani-ani 18 18,0 18,0 61,0 

Spíše ano 22 22,0 22,0 83,0 

Rozhodně ano 17 17,0 17,0 100,0 

Celkem 100 100,0 100,0  

 

 
 

Obyvatelé mají různorodý názor na to, zda by pro ně hrálo při výběru školského zařízení roli 

to, ţe je budova nově zrekonstruovaná. Nadpoloviční většina se přiklání k názoru, ţe by toto 

rozhodně nehrálo roli nebo spíše nehrálo roli. 18  respondentů se nepřiklání ani k jednomu 

názoru a pro 39  respondentů naopak rekonstrukce hraje roli při výběru školského zařízení.  

 

 

 



Otázka č. 6 Máte představu o tom, z jakých zdrojů čerpala finanční prostředky radnice 

městského obvodu Poruba na tuto akci? 

 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Ano 53 53,0 53,5 53,5 

Ne 46 46,0 46,5 100,0 

Neodpovědělo 1 1,0   

Celkem 100 100,0   

 
 

 
 

U této otázky odpověděla nadpoloviční většina 53  respondentů, ţe má představu o tom, 

z jakých zdrojů byla tato akce financována. Menší polovina 46  respondentů naopak nemá 

představu o tom, odkud radnice městského obvodu Poruba získala finanční prostředky na 

realizaci projektu.  

 

 

 

 

 



Pokud jste uvedli v otázce č. 6 ano, napište prosím z jakých zdrojů si myslíte, že radnice 

čerpala finanční prostředky.  

 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Regionální operační 

programy 

11 11,0 21,2 21,2 

Všeobecně fondy Evropské 

unie 

25 25,0 48,1 69,2 

Krajský rozpočet 2 2,0 3,8 73,1 

Státní rozpočet 7 7,0 13,5 86,5 

Rozpočet města 7 7,0 13,5 100,0 

Neodpovědělo 48 48,0   

Celkem 100 100,0   

 

 

 

25  respondentů označilo za zdroje, ze kterých radnice čerpala finanční prostředky na realizaci 

projektu všeobecně fondy Evropské unie a 11  dotázaných specifikovalo blíţe zdroje jako 

Regionální operační programy. Stejné mnoţství respondentů a to shodně 7  označilo jako 

zdroj finančních prostředků na projekt státní rozpočet nebo rozpočet města. Pouze 2 zastávali 

názor, ţe finanční prostředky jsou z krajského rozpočtu.  

Všeobecně fondy 

   Evropské unie 



Otázka č. 7 Jak vnímáte, že v městském obvodě Poruba zrealizovala radnice akci 

zaměřenou na energetické úspory ve školských zařízeních? 

 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

Spíše nesouhlasím 17 17,0 17,0 29,0 

Ani-ani 12 12,0 12,0 12,0 

Naprosto souhlasím 71 71,0 71,0 100,0 

Celkem 100 100,0 100,0  

 

 
S projektem, který byl v městském obvodě Poruba realizován na sníţení energetické 

náročnosti budov školských zařízení, naprosto souhlasí většina respondentů a to 71 .  Kladný 

postoj respondentů, kteří se přiklánějí k souhlasu s realizací projektu je 17 a zbylých 12  

k tomuto projektu nezaujalo ani kladný ani záporný postoj. Je velice dobré, ţe tento projekt a 

všeobecně akce tohoto charakteru má u obyvatel kladné hodnocení a souhlasný postoj. Je 

vţdy dobré pokud radnice realizuje projekty a akce, které občané kladně uvítají a souhlasí 

s nimi.  

 

 

 



Otázka č. 8 Pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 72  ţen a 28  muţů. Ţen byla tedy nadpoloviční 

většina. 

 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

muž 28 28,0 28,0 28,0 

žena 72 72,0 72,0 100,0 

Celkem 100 100,0 100,0  



Otázka č. 9 Ve kterém roce jste se narodil(a)? 

 

 Četnost % Validní % Kumulativní % 

1941-1950 7 7,0 7,0 7,0 

1951-1960 9 9,0 9,0 16,0 

1961-1970 33 33,0 33,0 49,0 

1971-1980 40 40,0 40,0 89,0 

1981-1990 11 11,0 11,0 100,0 

Celkem 100 100,0 100,0  

 

 
 

Věkové rozloţení respondentů jsem rozčlenila do pěti kategorií přičemţ největší zastoupení 

40 %měli respondenti narození v letech 1971 – 1980 , ve věku 31 aţ 40 let.  Menší podíl 33 % 

měla kategorie narozená v letech 1961 – 1970 coţ znamená obyvatele ve věku 41 aţ 50 let.  

Nejmladší kategorie obyvatel narozených v letech 1981 – 1990 činila 11% dotázaných. 

Kategorie obyvatel ve věku 61 aţ 70 byla zastoupena 7 % respondentů a obyvatelé ve věku 51 

aţ 60 let byli zastoupeni v 9ti %.  

 


