Zpracování námětů od dětí a mládeže mateřských škol a základních
škol při zjišťování potřeb v území MAS prostřednictvím
dotazníkového šetření a výtvarného zpracování
Leden – únor 2021
V rámci zjišťování potřeb v území MAS pro účely vytvoření Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro období 2021 – 2027 se MAS rozhodla zacílit na mladší občany a byly vytvořeny dva nástroje
pro získání námětů pro zlepšení území MAS Královská stezka. Celý průzkum se konal od ledna do února
2021. Prvním nástrojem, který byl využit, bylo vyhlášení výtvarné soutěže pro děti mateřských škol.
Děti měly za úkol nakreslit obrázek na téma „Mám rád/a místo, kde žiji“. Cílem soutěže bylo ztvárnit,
jak děti vidí místo svého bydliště, co se jim v obci/městě líbí a co jim naopak schází a co by v obci chtěly
vybudovat. Celkem se sešlo přes 30 obrázků z 8 mateřských škol v území MAS. Nejčastějšími náměty,
co se dětem v obci líbí, byly hřiště, příroda a památky. Druhým nástrojem, který byl použit pro získání
podnětů od mladších občanů k vytvoření strategie, bylo dotazníkové šetření. Na základě dobrých
vztahů se školami v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání II (MAP II) bylo dotazníkové šetření
rozesláno do všech škol z ORP Havlíčkův Brod a ORP Světlá nad Sázavou zapojených do tohoto projektu.
Hlavním cílem bylo zjistit potřeby a přání žáků obou stupňů ZŠ v místě jejich bydliště. Celkem dotazník
vyplnilo 127 žáků z 10 škol. Jelikož území MAS Královská stezka není shodné s obcemi/městy
zapojenými do MAP II, pro zpracování strategie byly využity pouze relevantní odpovědi od žáků mající
své trvalé bydliště na území MAS. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejčastěji, co
dětem/mládeži chybí v jejich obci/městě je obchod či nákupní centrum. Dále bylo zjišťováno, kde se
děti schází se svými kamarády a nejčastější odpovědí bylo hřiště nebo park. Ti žáci, kteří neuvedli park
nebo hřiště, těm tyto prostory v obci chybí. Taktéž další nejčastěji zmiňovanou potřebou dětí/mládeže
bylo hřiště a to víceúčelové, basketbalové nebo třeba fotbalové. Mezi dotazovanými byli i tací, kteří by
v místě svého bydliště ocenili nějaký element přírodní charakteru, jako je například naučná stezka nebo
cyklostezka. Někteří žáci by se rádi scházeli se svými kamarády v nějaké klubovně či skautu.
V neposlední řadě někteří jednotlivci uvedli, že by si přáli mít ve své obci lanový park, skatepark nebo
třeba hřiště na parkour.

