ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO FÓRA
Datum a čas:
Místo:
Účast:

pátek 27. 1. 2017, od 9:00 – 12:00 hodin
Knihovna Kroměřížska
45 účastníků

Program akce:
1. Seznamovací blok
- Zahájení akce: Dagmar Velísková
- Přivítání přítomných: - PhDr. Pavel Motyčka, PhD. (místostarosta města, politik MA21),
- Mgr. Petr Hermann (předseda NSZM ČR)
- Seznámení s pravidly Fóra, organizační záležitosti: Dagmar Velísková
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
- 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 dále všechny
přítomné informovala o připravovaných aktivitách Zdravého města a MA21
- Seznamovací aktivita - Moderátorka akce postupně přečetla 18 otázek. Kdo s otázkou souhlasil,
zvedl ruku. Kdo měl jiný názor, tak ruku nezvedal. Tato aktivita uvolnila atmosféru a žáci u stolů spolu
mohutně nad otázkami diskutovali.
2. Dagmar Velísková vysvětlila smysl a postup spolupráce žáků druhého stupně základních škol na
vytváření seznamu Desatera problémů města Kroměříže.
Byly navrženy tyto tematické oblasti, s kterými žáky 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

3. Diskuze u jednotlivých stolů dle výše uvedených oblastí, navržení příležitostí/problémů/priorit,
prezentace návrhů jednotlivých stolů – žáci. 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. A postupnou
prezentací všech stolů se nám vyselektovalo 10 priorit z pohledu žáků.

4. Přestávka – přepis návrhů na hlasovací archy - Top 10 Kroměříže. Problémy postupující do dalšího
kola byly zapsány na velké papíry a žáci měli možnost ochutnat připravenou fairtradovou svačinu a
nápoje, které pro mě připravili studenti Střední školy hotelové a služeb z Kroměříže.

5. Hlasování - účastníci jednání pomocí dvou barevných lepících štítků, které obdrželi při prezenci,
hlasovali o pořadí jednotlivých priorit. A výsledek byl následující:

6. 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.

7. Vyplnění evaluačních dotazníků – poté byly žáci požádáni, aby vyplnili evaluační dotazník a
zhodnotili tak průběh fóra. Dotazník byl anonymní. Návratnost byla 64%. Z dotazníků vyplynulo, že
žáci byli s průběhem fóra spokojeni. Návrhy na zlepšení byly následující: žáci by uvítali účast pana
starosty na akci, více času na diskuzi a účast studentů víceletých gymnázií na fóru.
8. Ukončení akce a poděkování za účast, sdělení co bude s výsledky Fóra – p. místostarosta.
Závěrem setkání všem přítomným poděkoval za spolupráci místostarosta města Kroměříže Pavel
Motyčka a dodal, že priority žáků bude řešit a s výsledky žáky seznámí za rok na dalším školním fóru.
Na závěr celou akci zhodnotil pan Mgr. Petr Hermann.

9. Následně, jsme po domluvě s řediteli škol, distribuovali mezi žáky druhého stupně základních škol
anketu v tištěné podobě (viz. Příloha 2), aby nám ověřila definované priority ze Školního fóra. A
výsledek byl následující:
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Zlepšit koupaliště Bajda
Vybudovat Klub pro mladé
Doplnit chybějící přechody ve městě
Zapojit školy do úklidových akcí města
Zvýšit bezpečnost ve městě (např. Bezručův park)
Rozšířit síť cyklostezek
Zajistit, aby sportovní hala byla více zpřístupněna
veřejnosti
Zajistit více stojanů pro kola
Vyřešit situaci prašného prostředí v lokalitě poblíž sila
Zajistit údržbu a rekonstrukci stávajících hřišť
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Příloha: Pozvánka

Pořádají:

ŠKOLNÍ FÓRUM
Kde: Knihovna Kroměřížska
Kdy: pátek 27. 1. 2017, od 9:00 – 12:00 hodin
Drobné občerstvení zajištěno
Kontakt pro více informací: dagmar.veliskova@mesto-kromeriz.cz

