
 

         
 

 

 

ZÁPIS ZE STUDENTSKÉHO FÓRA 2016 ANEB DESATERO PROBLÉMŮ OČIMA MLADÝCH 

 

Datum a čas: 21. 11. 2016 

Místo: Klub Starý pivovar, Kroměříž 

Účast: 24 osob  

 

 

 
Program akce:  

1. Zahájení akce a seznámení s pravidly Fóra – Dagmar Rysová 

 Každý návrh je dobrý  

 Vzájemně si nasloucháme 

 Nevyrušování (vypnutí mobilů) 

 Neodcházíme, bude přestávka  

 Dodržujeme časy  

 Souhlasíme s pořízením dokumentace (záznam, foto) 

 Máme právo vědět, jak bude s našimi návrhy dál naloženo 

                     

2. Přivítání přítomných – Pavel Motyčka (místostarosta), přítomným sdělil, že spolupodílení studentů   

    na plánování ve městě je velmi důležité, a že si velmi váží aktivního zapojení studentů 



 

         
 

 

                          

3. Seznámení s Projektem Zdravého města – Dagmar Velísková, stručně pohovořila o vzniku Projektu   

    Zdravého města, o místní Agendě 21, o zapojení Města Kroměříže do tohoto projektu a všechny  

    přítomné seznámila se současnými a plánovanými aktivitami Zdravého města 

 

4. Dagmar Rysová vysvětlila smysl a postup spolupráce středoškolských studentů na vytváření  

    seznamu Desatera problémů města Kroměříže.  

    Byly navrženy tyto tematické oblasti, s kterými studenty seznámili příslušní referenti úřadu: 

 Životního prostředí – Magdaléna Šimčíková 

 Doprava a mobilita – Viliam Staněk 

 Kultura, volný čas a sport – Ivana Jurečková 

 Sociální prostředí – Vratislav Snídal 

 Rozvoj města – Pavlína Cveková 

 

5. Diskuze u jednotlivých stolů dle oblasti, navržení příležitostí/problémů, prezentace návrhů  

    jednotlivých stolů – studenti. Úkolem každé skupiny bylo navrhnout seznam problémů a označit dva  

    nejdůležitější. Každá ze skupin pak svůj seznam představila ostatním v sále. Zde zazněly další 

    připomínky, které byly v případě souhlasu ostatních do seznamu doplněny. 

 

 
 



 

         
 

 

6. Přestávka – přepis návrhů na hlasovací archy - Top 10 Kroměříže (Rysová, Velísková). Problémy   

    postupující do dalšího kola byly zapsány na velké papíry.  

 

7. Hlasování – účastníci jednání pomocí barevných lepících štítků pak hlasovali o jejich pořadí.    

    Prvních deset problémů, které získaly nejvíce hlasů, byly vyhlášeny jako „DESATERO PROBLÉMŮ  

    MĚSTA KROMĚŘÍŽE OČIMA MLADÝCH“. 

    Mladí lidé si definovali tyto problémy: 

    1. Literární kavárna 

    2. „válecí plocha“ – trávník  

    3. Systém sdílení kol 

    4. – 5.   Rozšíření cyklotras do okolí, Organizace aktivit se psy 

    6.  – 7.  Lepší spojení MHD večer, Podpora hypoterapie a canisterapie 

    8. – 11. Výstavba větší sportovní haly, Zapnuté semafory i o víkendech do 20:00, Protidrogová  

                 prevence, Prezentace studentů – divadlo 

 

 
 

 



 

         
 

 

 

8. Dále měli studenti možnost vyjádřit se k plánovanému vybudování městského parku a jejich  

    hlasování dopadlo následovně:  

 Nejlepším místem pro městský park je podle studentů prostor za Psychiatrickou nemocnicí  

 V parku by si nejvíce přáli mít: klidovou zónu, vodní prvky a horolezeckou stěnu 

 

8. Test – jak znám Kroměříž? Dále byl pro studenty připraven krátký vědomostní test, kterým si  

    studenti mohli ověřit, jak dobře znají svoje město. Pro studenty, kteří měli nejvíce správných  

    odpovědí byly připraveny ceny. 

 

9. Vyplnění evaluačních dotazníků (viz. Příloha 2) – poté byly studenti požádáni, aby vyplnili  

    evaluační dotazník a zhodnotili tak průběh Studentského fóra. 

 

10. Ukončení akce a poděkování za účast, sdělení co bude s výsledky Fóra – p. místostarosta. 

      Závěrem setkání všem přítomným poděkoval za spolupráci místostarosta města Kroměříž Pavel    

      Motyčka a dodal: „Názory mladé generace jsou pro nás velmi přínosné. Vaše postřehy a náměty  

      začleníme do koncepce rozvoje města a hodláme se jimi vážně zabývat. Rádi bychom Studentské  

      fórum realizovali i v dalších letech a současně připravujeme na začátek roku 2017 Školní fórum,     

      kde svůj názor budou moci vyjádřit žáci 8. a 9. tříd základních škol.“ 

 

 
 

   

Zapisovatel: D. Velísková      Ověřovatel: V. Staněk 


