ZÁPIS Z ŽÁKOVSKÉHO FÓRA
Datum a čas:
Místo:
Účast:

pátek 26. 1. 2018, od 8:30 – 12:00 hodin
Knihovna Kroměřížska
57 účastníků (viz. Prezenční listiny – u koordinátora MA21)

Program akce:
1. Seznamovací blok
- Zahájení – Dagmar Velísková
- Přivítání přítomných - Pavel Motyčka (místostarosta),
- Mgr. Petr Hermann (předseda NSZM ČR),
- Mgr. Jiří Pánek (vedoucí odboru školství)
Garanti stolů:
Životní prostředí – Magdaléna Šimčíková
Doprava a mobilita – Pavlína Cveková
Kultura, volný čas a sport – Ivana Jurečková, Eliška Pifková
Sociální prostředí – Vratislav Snídal
Rozvoj města – Lucia Dusíková
Seznamovací aktivita
2. Řešené problémy z roku 2017
- Řešené problémy z roku 2017 (PhDr. Pavel Motyčka, PhD.)
- Představení MA21 a Zdravého města – Dagmar Velísková
3. Sepisování problémů města
- Diskuze u jednotlivých stolů dle oblasti, navržení příležitostí/problémů,
- Přestávka – přepis návrhů na hlasovací archy - Top 10 Kroměříže (Velísková, Mišurcová)
- prezentace návrhů jednotlivých stolů- studenti
4. Hlasování
Hlasování – každý student 2 hlasy (samolepky)
5. Křížovka
- vyplnění křížovky. Přepis návrhů na hlasovací archy - Top 10 Kroměříže
- vyhodnocení, předání dárečků
- Požádání o vyplnění evaluačních dotazníků.
6. Závěr
- Vyhodnocení – vyhlášení pořadí 10 P dle hlasování
- Ukončení akce
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PROBLÉM

Vybudovat hřiště pro náctileté (workout, lavičky)
Zajistit volnou wi-fi v centru města
Podpora jiných dopravců v MHD
Vybudovat záchytné parkoviště
Řešit problémy se sociálně vyloučenými (lokality,
osoby)
Revitalizace veřejného prostranství - Barbořina
Zajistit, aby nedocházelo k poškozování městské zeleně
Zamezit výskyt černých skládek (Bílany)
Prevence pro žáky ZŠ a SŠ o zdraví (rizikové chování,
návykové látky)
Modernizace a zvýšení počtu veřejného osvětlení ve
městě

Příloha 1 – Ověřovací anketa k Žákovskému fóru
Příloha 2 – Pozvánka
Zapisovatel: Dagmar Velísková

POČET
HLASŮ
57
22
21
12
10
7

ANKETA
8
ODPOVĚDÍ
4
4
0
0
2

5
4
3
0

3
0
1
0

0

2

Příloha 1: Ověřovací anketa k Žákovskému fóru

10 PROBLÉMŮ KROMĚŘÍŽE
OČIMA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH
ŠKOL
Už víme, jaké jsou…
Souhlasíte s nimi?

Milí žáci,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly
z Žákovského fóra, které se uskutečnilo 26. 1. 2018 v Knihovně Kroměřížska.
Cílem této veřejné diskuse a na ni navazující ankety je dát prostor žákům základních škol
z Kroměříže, aby se mohli vyjádřit k tomu, co jim v našem městě chybí, co by se mělo
upravit, zajistit, vylepšit, aby byli spokojeni s místem, kde žijí, studují a které je jejich
domovem.
Prosíme, máte k dispozici pouze 2 hlasy. Můžete označit jeden problém a dát mu oba
hlasy, nebo můžete označit dva problémy a každému z nich dát jeden hlas. Vyberte
z uvedené nabídky ty, které považujete za nejaktuálnější a které by dle Vašeho
názoru měly mít v řešení přednost před ostatními.
NÁVRHY PROBLÉMŮ – Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim
dáte Vy svým hlasem!












Modernizace a zvýšení počtu veřejného osvětlení ve městě
Podpora jiných dopravců v MHD
Revitalizace veřejného prostranství – Barbořina
Řešit černé skládky (př. na trase do Bílan)
Řešit problémy se sociálně vyloučenými - osoby, lokality
Volná WiFi v centru města
Vybudovat hřiště pro náctileté (workout, lavičky)
Vybudovat záchytné parkoviště
Zabezpečit sazenice, stromky a jinou městskou zeleň, aby nedocházelo
k jejich poškozování
Zajistit preventivní akce pro žáky ZŠ a SŠ o zdraví (např. rizikové chování,
návykové látky)
Další problém
………………………………………………………………………………………………………..

Příloha 2: Pozvánka

