
Zápis

ZE SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY DĚTÍ A MLÁDEŽE NMNM
"Na snídani se starostou"

Datum: 24.5.2017
Místo: zasedací místnost, Městský úřad Nové Město na Moravě
 

Přítomni: 
Představitelé města NMNM: Michal Šmarda, starosta města

Stanislav Marek, místostarosta

Za Realizační tým MAPu: Mgr. Lukášová, Ing. Kramárová, Ing. Zelená

Žáci škol: 4 žáci z I. ZŠ, NMNM + Mgr. Knapčoková
4 žáci ze II. ZŠ, NMNM + Mgr. Hrdličková
3 žáci z gymnázia V. Makovského, NMNM + Mgr. Okurka
3 žáci SOŠ, Bělisko, NMNM 

Zápis z jednání:

1. Úvod, přivítání a představení účastníků/Mgr. Lukášová

2. Slovo pana starosty/M. Šmarda
 proč je důležité, aby i děti měly možnost veřejně diskutovat
 budoucnost, plány a vize očima dětí

3. Několik informací o projektu MAP/Ing. Zelená
 navazujeme na Pracovní skupiny veřejnosti - dospělých
 zapojení dětí a mládeže do diskuzí
 spolupráce škol v ORP (MŠ, ZŠ i SŠ)

4. Průběžné výsledky dotazníků /Ing. Zelená
 nyní cca 150 odpovědí, na SŠ probíhaly maturity, proto prodlužujeme termín 

dotazníkového šetření  a prosíme o rozšíření do tříd, kde dotazníky nebyly - do 
15.6.2017

 z dotazníků vzešla řada podnětných nápadů, zatím nejsou v Zásobníku projektů
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 výsledky poskytneme ředitelům škol do konce tohoto školního roku

5. Diskuze
 co vidí děti jako problém ve škole, ve svém okolí
 co se neobjevilo a neřešilo v dotazníku
 nové náměty do Zásobníku projektů, jsou v příloze tohoto zápisu, barevně 

označeny

6. Závěr
 rozloučení, společné fotografování
 na podzim plánujeme další společné setkání, předpokládaný termín ve středu 

1.11.2017, opět od98:00 do 9:00 hodin na MÚ NMNM

V Novém Městě na Moravě, 25.5.2017 Zpracovala: Ing. Zelená
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