
 

DĚTSKÉ FÓRUM 

25. 10. 2017, Věžnice 

Facilitátorka M. Vencovská přivítala děti a seznámila je 

s průběhem akce. V úvodu si děti představily své obrázky, 

které si na téma rozvoj školy připravily. 

 V rámci společné diskuse děti navrhovaly problémy, 

příležitosti a přání, které pak M. Vencovská zapsala na 

velké flipchartové papíry.  Nejvíce nápadů k řešení měly 

děti v oblasti školy. 

Oblasti: 

• Škola – Co potřebujeme? 

• Obec (mimo školy) 

• Okolí obce 

Pak děti pomocí zelených hlasovacích 

lístků označily problémy nebo 

příležitosti, které jsou pro ně 

nejdůležitější a které by se dle jejich 

názoru měly řešit.  

 

 

 

Poté proběhlo vyhodnocení.  

 

Výsledky dětského fóra budou představeny na 

Veřejném fóru, které se koná také 26. 10. 2017 (od 

18:00) 

 

 

Závěrečná část dětského fóra pak proběhla ve 

hravém duchu. Děti plnily na stanovištích úkoly na 

téma příroda a doprava. Nakonec všechny děti 

dostaly sladkou odměnu.  

 



 

Základní škola Věžnice – vyhodnocení dětského fóra 

Škola  -   Co potřebujeme? Body Pořadí 

Výtah ve škole 4 6. -7.  

Nová tělocvična u školy 8 4. 

V podkroví ZŠ velká družina a herna a knihovna 11 2. - 3. 

Posilovna, sauna, bazén 16 1. 

Venkovní trampolína     

Nové herní prvky na dětské hřiště (prolézačky, kolotoč, 
houpačky) 

4 6. -7.  

Školní zahrada s altánem (ovoce, zelenina, sad) 1   

Oprava staré třídy (lino, omítky, světla) + PC     

Odborné učebny – dílny (řemesla, keramika, výtvarná dílna)     

Větší kuchyň     

Obec  - mimo školu Body Pořadí 

Skateboard U RAMPA     

Workoutové hřiště, parkurové hřiště 11 2. - 3. 

Bludiště 1   

Tribuny na fotbalovém hřišti 2   

Tenisové hřiště 1   

Venkovní kuželky 2   

Chodníky v horní vsi + přechody  2   

Cukrárna + kavárna 2   

Kadeřnictví 1   

Klubovna pro děti 2   

Okolí obce Body Pořadí 

Cyklostezka Věžnice – Smilov (lesem), Věžnice – Polná, Věžnice  
– Nové Dvory, Věžnice – Šlapanov  (okruh) 

5 5 

Lanové centrum 3 8 

Rozhledna 2   

V zimě běžecké stopy     

 

 

Dětské fórum proběhlo v rámci realizace projektu MA21 v Obci Věžnice, který je podpořen 

Krajem Vysočina.   

 


