
 
 

                                                                                                                          

 
 

                                                                      

ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ČERVENÁ VODA  

Dne 11.10.2022 se v rámci projektu Operační program Zaměstnanost a Zdravá obce Červená 

Voda konalo školní fórum na Základní škole a Mateřské škole Červená Voda.  

 

                   

Fórum vedl pan Petr Hermann z Národní sítě Zdravých měst. Nejprve byly panem Luďkem 

Bílým, ředitelem školy, připomenuty výsledky z loňského školního fóra. Poté se vybraní žáci 

rozdělili do pěti skupin. Následně diskutovali a spolupracovali v šestičlenných skupinkách u 

pěti stolů a vyjadřovali své kladné i záporné názory týkající se školy a obce Červená Voda. 

První část byla věnovaná škole. Výsledky okomentoval pan ředitel Luděk Bílý za přítomnosti 

pana starosty Petra Mareše. O přestávce byla připravena pro žáky svačina. Následoval 

vědomostní kvíz. Otázky byly zaměřeny na školu i obec. Stůl, který měl nejvíce správných 

odpovědí byl oceněn reklamními předměty obce Červená Voda. Druhá polovina fóra byla 

věnovaná kladným a záporným názorům týkající se obce. Opět proběhlo hlasování a 

k výsledkům se vyjádřil pan starosta.  



 
 

                                                                                                                          

 
 

 

 



 
 

                                                                                                                          

 
 

 

Výsledkem fóra bylo sedm hlavních námětů na zlepšení v oblasti škola (3 náměty nedostaly 

žádný bod). Náměty budou seřazeny abecedně a uvedeny v anketě, kde budou hlasovat 

všichni ostatní žáci, kteří navštěvují základní školu v Červené Vodě.   

 

 

 



 
 

                                                                                                                          

 
 

 

Výsledky „Škola“ 

1. Vybudovat posilovnu. 29 bodů 

2. Větší výběr jídel v jídelně. 13 bodů 

3. Renovace starších tříd. 7 bodů 

4. Větší výběr kroužků. 6 bodů 

5. Pořádat více sportovních akcí. 2 bodů 

6.-7. Více školních výletů 1 bodů 

6.-7. Více topit. 1 bodů 

8. Obnovení atria (vnitřní dvorek). 0 bodů 

9. Více laviček na chodbě. 0 bodů 

10. Vybudovat průchod ze školy do sportovní haly. 0 bodů 

 

Výsledky „Obec“ 

1. Vybudovat kavárnu. 19 bodů 

2. Betonový skatepark. 12 bodů 

3. Vybudovat pumptrack. 11 bodů 

4. Zlepšit odpočinková místa – park. 7 bodů 

5. Obnovení kina. 4 bodů 

6.-8. Zlepšit vlak/bus zastávky. 2 bodů 

6.-8. Více laviček v obci. 2 bodů 

6.-8. Zprovoznění bazénů. 2 bodů 

9. Zlepšit dopravní spoje. 1 bodů 

10. Více akcí. 0 bodů 



 
 

                                                                                                                          

 
 

 


