
 
Výsledky šetření, do kterého se zapojilo 141 žáků a studentů z území MAS Rokytná 

(mapování názorů žáků 2. Stupně ZŠ a studentů Gymnázia a SOU) 
Podklad pro přípravu SCLLD 21+ 

 
Zdá se vám současná nabídka, ve vašem bydlišti, možností pro volný čas dostačující, jak z 
pohledu kvality zázemí, tak kapacity? (například koupaliště, hřiště, sportovní kluby, 
zájmové kluby, internetová kavárna apod.) 
 
Z předložených odpovědí byly nejčastěji zastoupeny: 
 

 Chtělo by to lepší zázemí pro SDH – dobrá náplň volného času, prima sportovní 
vyžití, užitečné znalosti v poskytování pomoci a jak se zachovat v krizové situaci, ale 
zázemí a technika nám značně chybí. Pokud by to šlo, uvítali bychom i nové 
kombinézy a helmy. 

 Cyklostezky docela problém, nemáme kam jezdit a když chceme za kamarády do 
sousedních obcí, tak musíme po silnici, podpořte cyklostezky (kvalitativně tak, aby 
se na nich dalo jezdit i na bruslích) a cyklotrasy a taky propojení mezi obcemi. 

 Chodíme na koupaliště v Moravských Budějovicích – všechny bazény hodně 
studené, takové nezáživné. 

 Cvičím se psy a nikde není volně přístupná plocha, kde by bylo pár překážek 
(kladinka, žebřík, něco na přeskočení, áčko, slalomek) kde bychom se mohli se psem 
vyblbnout, aniž bychom museli dojíždět 20 km na cvičák 

 Uvítali bychom malé internetové kavárničky. 

 Rozšířit zajímavost hřišť, nejen fotbal. Baví nás i florbal, košíková, volejbal, skate, 
bike, workoutové hřiště takové multifunkční s venkovními cvičícími nástroji. U 
sportovišť nám chybí kabinky a zázemí. 

 Chybí mi letní kino, nemyslím amfiteátr, ale i třeba jen takové to promítání 
z maringotky (Kinematograf) to by se mi na léto líbilo. 

 Táta je kutil a mě chybí takový kroužek pro kutily, aby tam bylo spousta nářadí a 
někdo mě učil základní jednoduchou řemeslnou zručnost. 

 Nám by se líbilo, kdyby bylo v obci místo třeba s ohništěm, posezením nebo malým 
grilem, kde by byli napichováky a my si třeba mohli s kamarády sednout a opéct si 
špekáčky 

 Většina respondentů jinak měla požadavek, aby se zlepšilo vybavení a zvýšil počet 
příležitostí pro sportovní a spolkovou činnost. 

 
Co byste si přáli, aby bylo pro vyžití mládeže ve vaší obcí vybudováno? (sportoviště, 
outdoorový park, workoutové hřiště, cyklostezka, venkovní posilovna, veřejně volně 
přístupný prostor pro agility aktivity se psy, lanové centrum, místo pro hudební festivaly 
apod.) Uveďte/navrhněte: 
 
Z předložených odpovědí byly nejčastěji zastoupeny: 
 

 Lanové centrum 



 
 Cyklostezka 

 Workoutové hřiště 

 Venkovní posilovna (s prvky pro parkur) 

 Veřejně volně přístupný prostor pro agility aktivity se psy 

 Místo pro hudební festivaly 

 Kinematograf nebo letní kino  

 Jezdecké zázemí pro koně a jezdce 

 Park pro psy 

 KCF/McDonald 

 Outdorový park 

 Nějaká jumparéna s autodráhou 

 Bikepark 

 Airsoftové hřiště 

 In-line dráha 

 Florbalová hala 

 Free WIFI 

 Koloběžky-elektro na půjčení  
 
Zapojujete se do charitativních nebo prospěšných činnosti? (pomoc seniorům, vedete 
nějaký oddíl dětí, pomáháte lidem s pohybovým handicapem apod.) Uveďte: 
 
Z předložených odpovědí byly nejčastěji zastoupeny: 
 

 81 x NE 

 44 x ANO 

 Ne, ale klidně bych se zapojila 

 Psala jsem do časopisu, kde jsem mohla pomoct lidem s hendikepem 

 Ano, zapojuji. Jsem skaut a naše středisko vždy pár dní před Vánocemi požádá 
kavárnu. Peníze z ní se potom odevzdají rodině, která nás požádá o pomoc pro své 
handicapované dítě 

 Ne, ale zapojuji se do čištění přírody a okolí obce  

 Coffee to help 

 Chodím do Skautu a my to máme jako krédo – ano pomáháme 

 Když je někdo v ohrožení tak mu pomůžu 

 Ne nezapojujeme se, ale když byla výzva, namalovat vánoční přání seniorům, tak 
jsem se zapojila 

 Hlídám děti a pomáhám lidem s hendikepem 

 Babičce někdy pomáhám, jako třeba vynášení odpadků, nákup, atd 

 Pomáhej, dokud můžeš 

 Ne, nepomáhám ale chtěla bych to zkusit. 

 Bohužel se nezapojuju, ale když vidím, že někomu něco spadlo nebo něco 
podobného tak mu to zvednu a přinesu. 

 Pomoc seniorům – zapojuji se do aktivit s DPS 



 
 Dáváme nepotřebné oblečení jiným. 

 Chodím do dobrovolných hasičů a my pomáháme pravidelně  

 Na den země s Junákem uklízíme odpad a pomáháme seniorům 

 Snažím se uklízet naše město, Jackov a okolí 

 Ne, díky neexistujícím autobusovým spojením tyto možnosti nemám, ani kdybych 
chtěla 

 Uklízím okolí města od odpadu 
 
Co vám chybí ve vaší škole? Co byste uvítali pro zlepšení kvality života ve škole? (může se 
jednat o zázemí, vybavení, prostředí, kroužky, venkovní prostory apod.) 
Uveďte/Navrhněte: 
 
Z předložených odpovědí byly nejčastěji zastoupeny: 
 

 Bufet nebo nějaký automat s dobrým drobným jídlem a pitím – klidně takové ty 
domácí regionální produkty (bagetky a ovoce a zelenina, mlíko nebo mošty od 
místních….) 

 Lepší internet a počítače v počítačové učebně – jsme ve 21. století, ale u nás to tak 
nevypadá 

 Různé kroužky, zajímavé by bylo i MMA nebo kroužek sebeobrany 

 Lepší vybavení – lavice, pohodlné židle, projektory, plátna atak 

 Přeji si, aby byla škola více hrou…. 

 Lepší sprchy a záchody 

 Obchůdek s jídlem 

 Lepší zázemí pro tělocvik a venkovní sportovní areál 

 Chybí nám zábava, svoboda a možnost o přestávkách jít ven – nějaký prostor pro 
venku – dvůr, školní park nebo zahrada kam by jsme mohli o přestávce nebo volné 
hodině jít 

 Klimatizaci nebo nějak zvenku žaluzie v létě je ve třídě hrozné teplo nebo větráky na 
strop 

 Lepší jídelnu a lepší výběr z jídel, aby jídla byla nápaditá, pestrá, chutná a zdravá 

 Více výletů a to jak naučných tak zábavných 

 Venkovní učebny, v létě se často ve třídě nedá být 

 Častěji chodit se třídou ven 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 


