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ŠKOLNÍ FÓRA V OBCI BYSTŘICE 

 

V souvislosti se členstvím obce Bystřice v Národní síti Zdravých měst a uplatňovanými principy 

místní Agendy 21 se ve dnech 4. a 5. 4. 2019 konala v budově MUZ-IC v Bystřici tzv. školní fóra. 

Přítomni byli nejen žáci obou bystřických škol (celkem 51 žáků ve dvou dnech), kteří pracovali 

v náhodně vytvořených skupinách u 5 stolů, ale také sám předseda Národní sítě Zdravých měst 

(NSZM) – Petr Hermann, který školní fóra moderoval, zástupci vedení škol i obce. 

 

Cílem školních fór, která se uskutečnila dle jednotného scénáře, bylo podnítit žáky, aby 

přemýšleli i o rozvoji a možnostech zlepšení ve škole a v obci, aby měli zájem o okolí,  

o vyhledávání informací, fóra by v nich měla podnítit místní patriotismus vč. následné zpětné 

vazby od zástupců vedení školy a obce.  

 

Po úvodním zahájení starostou obce R. Wróblem a předsedou NSZM P. Hermannem, 

vzájemném představení a promítnutí propagačního klipu o obci Bystřice a ze stavby MUZ-IC 

proběhnul první blok věnovaný dění ve školách. Žáci nejdříve sepsali skutečnosti, které se jim 

ve škole líbí, poté navrhovali náměty pro zlepšení, ze kterých následným hlasováním vybírali 

dva prioritní náměty dle názoru většiny u jednotlivého stolu. O vybraných dvou prioritních 

námětech, respektive 10 námětech celkem, následně hlasovali všichni přítomni žáci. Měli 

možnost přidělit své dva body dvěma odlišným námětům nebo jednomu zvolenému námětu, 

kterému přikládali ze svého pohledu největší váhu. 

 

Žáci české školy pozitivně hodnotí vybavení školy, učeben, tříd, školní akce, bufet i blízká 

sportoviště, naopak by přivítali kreativnější výzdobu interiéru školy (11 hlasů), výměnu 

povrchu v tělocvičně (10 hlasů) nebo lepší sportovní vybavení a náčiní (8 hlasů). Žáky trápí dále 

zejména malý prostor šaten, špatný přístup k internetu či kvalita jídla ve školní jídelně. 

 

Jejich kolegové z polské školy rovněž pozitivně hodnotí školní akce, bufet i soubor Łączka, 

počítačovou učebnu i možnost navštěvovat skaut. Na rozdíl od českých kamarádů jsou velmi 

spokojeni s velikostí šaten. Přivítali by více třídních turnajů – hlavně sportovních (15 hlasů), 

delší školní výlety (10 hlasů) či možnost chodit o přestávkách ven (9 hlasů). Žáky polské školy 

rovněž trápí kvalita jídla ve školní jídelně, nemožnost používat o přestávkách mobilní telefon, 

ocenili by větší počet hodin výuky v přírodě. 

 

Žáci obou škol hned na místě dostali odpovědi na své náměty od vedení obou škol, od 

zástupkyně ředitele české školy K. Kotasové a ředitelky polské školy R. Gill. 

 

Mezi blokem týkajícím se školy a obce řešili žáci ve spolupráci za každý jednotlivý stůl kvíz, 

který obsahoval jak otázky týkající se školy, tak i obce. V případě české školy rozhodlo o vítězi 
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kvízu správné řešení matematické rovnice. Zástupci vítězného stolu obdrželi drobné 

propagační předměty a tričko se znakem obce.  

 

Analogicky proběhlo následné dění věnované rozvoji obce Bystřice. Žáci obou škol oceňovali 

nejvíce zejména bohaté sportovní zázemí vč. bazénu, workoutového i nového 

beachvolejbalového hřiště, centrum obce s polyfunkčním domem i BAARem, okolní přírodu 

vč. nábřeží Hluchové, MUZ-IC i kino a také konání obecních akcí. Žáci polské školy rovněž 

pozitivně hodnotili fungování PZKO. 

 

Žáci české školy by dle výsledku hlasování nejvíce přivítali kavárnu nebo čajovnu pro mladé 

(22 hlasů), letní kino (10 hlasů), ocenili by rovněž rozšíření osvětlení v obci (6 hlasů). Žáci 

polské školy dle svého hlasování nejvíce preferují cyklostezku z Bystřice do Nýdku (18 hlasů), 

čistou přírodu (12 hlasů), chtěli by opravit hřiště u školy a přivítali by v obci obchod 

s elektronikou (shodně 7 hlasů). Na jejich návrhy ihned reagoval starosta obce R. Wróbel, který 

stejně jako předseda P. Hermann ocenil vnímavost, různorodost, reflexi i veškeré náměty žáků 

obou škol, které jsou z hlediska rozvoje obce významným faktorem. 

 

Proběhlými školními fóry „práce“ s mládeží nekončí. Následně proběhne hlasování  

o vybraných školních deseti prioritních tématech na obou školách, výsledky budou zveřejněny 

a prezentovány na připravovaném Veřejném fóru, které se bude konat 29. 4. 2019 ve 

sborovém centru LECAV. Náměty ze školních fór i Veřejného fóra se bude zabývat Rada  

a Zastupitelstvo obce. 

  

 

 

 

Zpracovala: Ing. Šárka Sikorová, koordinátor MA21 a NSZM v obci Bystřice  

 


