
 

 

FÓRUM MLADÝCH 2017 – VÝSLEDKY ANKETY 

 

Stručné shrnutí Fóra mladých 

Fórum mladých se konalo 28. března 2017 v Grabově vile. Účastnilo se ho 42 studentů ze 17 

základních a středních škol.  

Fórum mladých pořádala městská část Praha 8 ve spolupráci se Zastupitelstvem mladých Prahy 8 a 

Institutem komunitního rozvoje v rámci procesu místní Agendy 21. 

Studenti na fóru navrhli 10 prioritních námětů v těchto tematických oblastech: 

Oblast vzdělávání  

Snažit se rozšířit nabídku občerstvení ve školách (například nabízet kebab) 

Zřídit venkovní učebny  

Oblast kultury a životního stylu  

Zřídit letní kino v oblasti Bohnic a Ládví 

Zajistit zvýhodněné vstupné pro studenty do všech divadel 

Oblast doprava  

Řešit nedostatek parkovacích míst pro studenty a rodiče u škol zdarma 

Prodloužit intervaly na semaforech pro chodce (např. Stejskalova, Kundratka) 

Oblast veřejný prostor  

Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (například nepříjemný zápach u 

fontánky) 

Dokončit stavbu a využití Centra Palmovka (rozestavěná budova u metra Palmovka), vyčistit ulice 

v okolí 

Oblast bezpečnost 

Řešit problémy vyplývající z chování osob pod vlivem návykových látek 

Zabývat se rizikovými místy z hlediska bezpečnosti 

 

Na závěr fóra přítomní studenti hlasovali o těchto 10 prioritních námětech. Na 1. – 3. místě se podle 

počtu hlasů objevily tyto náměty: 

- Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (například nepříjemný zápach u 

fontánky) 

- Snažit se rozšířit nabídku občerstvení ve školách (například nabízet kebab) 

- Zabývat se rizikovými místy z hlediska bezpečnosti 

 

 

 

 

 



 

 

Anketní hlasování 

Všech 10 prioritních námětů bylo následně zahrnuto do anketního hlasování, které proběhlo v květnu 

a červnu 2017 na všech 17 zúčastněných školách mezi studenty ve věkové struktuře od druhého 

stupně ZŠ. Rozdáno k vyplnění bylo celkem 3 000 anketních lístků, platných lístků bylo odevzdáno 

2 240.  

Anketní hlasování papírovou formou proběhlo na těchto školách:  

ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ Na Slovance, ZŠ Mazurská, ZŠ Glowackého, Církevní základní škola 

logopedická Don Bosco, ZŠ Ústavní, ZŠ Palmovka, ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ Burešova, ZŠ Na Šutce, 

Karlínské gymnázium, Gymnázium U Libeňského zámku, Gymnázium Ústavní, První soukromá 

hotelová škola Svídnická, Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, SŠ 

Náhorní, PORG – gymnázium a základní škola 

Výsledky anketního hlasování dle počtu získaných hlasů: 

1. Snažit se rozšířit nabídku občerstvení ve školách (například nabízet kebab) – 922 hlasů 
2. Zřídit venkovní učebny – 807 hlasů 
3. Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (například nepříjemný zápach u 

fontánky) – 573 hlasy 
4. Zřídit letní kino v oblasti Bohnic a Ládví – 561 hlasů 
5. Řešit problémy vyplývající z chování osob pod vlivem návykových látek - 354 hlasy 
6. Zabývat se rizikovými místy z hlediska bezpečnosti - 325 hlasů 
7. Řešit nedostatek parkovacích míst pro studenty a rodiče u škol zdarma – 324 hlasy 
8. Dokončit stavbu a využití Centra Palmovka (rozestavěná budova u metra Palmovka), vyčistit 

ulice v okolí – 323 hlasy 
9. Zajistit zvýhodněné vstupné pro studenty do všech divadel – 261 hlasů 
10. Prodloužit intervaly na semaforech pro chodce (např. Stejskalova, Kundratka) – 240 hlasů 

 

 

Zapsala: Jana Martínková 

 

Akce byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu 

„Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.mzp.cz, www.sfzp.cz  

 
 


