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ZÁPIS ZE ŠKOLNÍCH FÓR 2018 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉM FÓRU 
 

 Datum konání:  

Školní fórum na ZŠ Jubilejní: 22.5.2018 

Školní fórum na ZŠ Komenského 66: 25.5.2018 

 

 Místo konání: ZŠ Komenského 66 a ZŠ Jubilejní 

 

 Počet účastníků: 35 žáků + 30 žáků 

 

PROGRAM ŠKOLNÍCH FÓR 

- Přivítání Mgr. Petrem Hermannem a seznámení s organizací fóra 
- Uvolňovací aktivita – pokládání jednoduchých otázek žákům, kdo s ní souhlasí, přihlásí se 
- Sepsání návrhů, co se žákům ve škole líbí 
- Sepsání návrhů, co by chtěli žáci v jejich škole zlepšit 
- Hlasování u stolu o jednotlivých návrzích, výběr dvou podnětů s největším počtem hlasů 
- Celkové hlasování o podnětech pro zlepšení ve škole 
- Komentář k podnětům od ředitele školy (Ing. Ladislav Gróf, RNDr. Jitka Hanzelková) 
- Vědomostní kvíz 
- Sepsání návrhů, co se žákům líbí ve městě 
- Sepsání návrhů, co by žáci chtěli ve městě zlepšit 
- Hlasování u stolu o jednotlivých návrzích, výběr dvou podnětů s největším počtem hlasů 
- Celkové hlasování o podnětech pro zlepšení ve městě 
- Výsledky hlasování a komentář politika ZM, místostarosty, Mgr. Ondřeje Syrovátky 
- Nastínění dalšího postupu a závěr 

 

PODNĚTY ZE ZŠ JUBILEJNÍ 

1. Oblast škola 

Líbí se mi: Atrium na ZŠ Dlouhá, wi-fi na ZŠ Dlouhá, sportovní akce, dopravní hřiště, ovoce do 

škol, tablety na Dlouhé, volitelné předměty, odpolední kroužky, jídelna, škola v přírodě, 

interaktivní tabule, skleník, hudebna, výtvarné práce žáků, knihovna, družina, učebny 

přírodopisu, informatiky, fyziky, a dějepisu 

 

Chtěl bych zlepšit: Oprava tělocvičny, hřiště a šaten, zavedení exkurzí do zahraničí, zavedení 

veřejné wi-fi na pracovišti Dlouhá 56, znovuzavedení bufetu a automatu na mléko, obnova 

venkovní třídy, umístění laviček na chodby, rekonstrukce atria, lepší stravování v jídelně, lepší PC 

na výuku, úprava chlapeckých WC.  
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VÝSLEDKY ŠKOLNÍ ANKETY NA ZŠ JUBILEJNÍ 

 

ZŠ Dlouhá 56    

ZŠ Jubilejní 3 

2. Oblast město 

Líbí se mi: 

 

Chtěl bych zlepšit: 

 

POSTUPUJÍCÍ NÁMĚTY ZE ŠKOLNÍHO FÓRA NA ZŠ JUBILEJNÍ 

 

 Rekonstrukce venkovního bazénu (15h) 

 Rekonstrukce zimního stadionu (10h) 

 Oprava letního kina (7h) 

 Prodloužení a rozšíření cyklostezky (7h) 

 Umístění kamer za nákupní střediska (6h) 

 Vybudování dalších workoutových hřišť (6h) 

 Vybudování přechodu u SVČ Fokus (5h) 

 Rekonstrukce zimního stadionu (4h) 

 Oprava venkovního bazénu –můstky a tobogán (0h) 

 Oprava místních komunikací (0h) 
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PODNĚTY ZE ZŠ KOMENSKÉHO 66 

1. Oblast škola 

Líbí se mi: fasáda školy, dataprojektory, tělocvična, školní akce, IT učebna, dílna, volnočasové 

kroužky, vybavení tříd, sociální zařízení, výlety do zahraničí, soutěže, recyklace, sportovní třídy. 

 

Chtěl bych zlepšit: výlety v 9.ročnících, větší šatny a skříňky, společenská místnost s gauči a 

knihovnou, jídelna s obědy, hřiště za školou, venkovní volejbalové hřiště, změna osnov, 
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znovuzavedení bufetu, možnost vyjít do atria školy o přestávce, neznámkování talentových 

předmětů (TV, HV, VV). 

 

2. Oblast město 

Líbí se mi: Náměstí, parky, BUNKR, akce Zdravého města, SVČ Fokus, Zastupitelstvo dětí a 

mládeže, Laudonův dům, technické služby, centrum města, kavárny, muzeum klobouků, kulturní 

budovy, hřiště v Šenově, vlakové nádraží, divadlo, kino, památky, OC Tabačka, Skalky, knihovna, 

sjezdovka Svinec, cyklostezka, wifi na náměstí, Komplex hotelu Abácie, historické památky, 

hodně škol, kroužky, nové MHD, sportovní akce, tržnice, radnice – zvonkohra. 

Chtěl bych zlepšit: 

 Znovuzavedení trailu (1h) 

 Prodloužení a rozšíření cyklostezky (1h) 

 Rekonstrukce sportovních areálů (4h) 

 Více odpadkových košů (4h) 

 Zrychlení rekonstrukce Čerťáku (3h) 

 Úprava okolí Tabačky (2h) 

 Rekonstrukce Hückelových vil (0h) 

 Rekonstrukce haly ABC (zejména WC a šatny) (9h) 

 Navýšení parkovacích míst (0h) 

 Úprava prostoru kolem vlakového nádraží (2h) 

 Vytvoření celoročního pódia na náměstí (6h) 

 Zavedení volně přístupných hřišť + zapůjčení sport. náčinní (2h) 

 Rekonstrukce stadionu a haly ABC (1h) 

 Rekonstrukce nemocnice (2h) 

 Rekonstrukce autobusového nádraží (6h) 

 Vybudování hvězdárny (2h) 

 Rekonstrukce venkovního bazénu (0h) 

 Vybudování lanového centra (0h) 

 Vybudování jump parku (0h) 

 Více obchodů se zdravou výživou (0h) 

 Vybudování OD Ikea (6h)  

 Pořádání více kulturních akcí (3h) 

 Podpora dobročinných projektů (0h) 

 Vybudovat park pro psy (2h) 

 Vybudování více obchodů (0h) 

 Umístění více stojanů na kola (1h) 

 Rekonstrukce bazénu (2h) 

 Umístění více laviček ve městě (0h) 

 Rekonstrukce silnic (2h) 

 Výstavba dalších veřejných WC (0h) 

 Rekonstrukce oválu u fotbalového hřiště (1h) 

 Výsadba více stromů (4h) 
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POSTUPUJÍCÍ NÁMĚTY ZE ŠKOLNÍHO FÓRA NA ZŠ KOMENSKÉHO 66 

 

 Rekonstrukce autobusového nádraží a rozšíření spojů (19h) 

 Vytvoření celoročního pódia na náměstí (19h) 

 Rekonstrukce sportovních areálů (12h) 

 Rekonstrukce haly ABC (zejména WC a šatny) (6h) 

 Výsadba více stromů (4h) 

 Více kulturních akcí (2h) 

 Více odpadkových košů (2h) 

 Vybudování OD Ikea (6h) 

 Rekonstrukce bazénu (0h) 

 Zrychlit rekonstrukci Čerťáku (0h) 
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V Novém Jičíně, dne 30. 5.2018 

 

 

…………………………………………………….    ……………………………………………………….. 

Bc. Kateřina Imrýšková      Mgr. Ondřej Syrovátka 

Koordinátorka ZM a MA21     Politik pro ZM a MA21 


