Vyhodnocení školního farmářského trhu

Jednalo se o skutečný farmářský trh, organizovaný školou a jejími žáky za pomoci
zřizovatele, rodičů a přispění regionálních farmářů. Pomohl rozvíjet kritéria Skutečně zdravé
školy a generoval žákům určitý příjem – 15 139 Kč. Předpokládané cíle se nám podařilo
všechny splnit a velmi dobrou zpětnou vazbou nám byl hodnotící dotazník, který byl rozdán
asi 50 účastníkům trhu. Zpět se nám jich vrátilo 38.
Farmářský trh se stoprocentně líbil všem dotazovaným, někteří již automaticky
počítali s tím, že příští rok bude trh další. Reklama trhu byla dobře zajištěna, zájemci se o něm
dověděli z různých zdrojů – 9 z letáčků do rodin, 2 ze Zpravodaje. 2 z Facebooku, 7 od
známého, 5 od žáků, vnuků a 15 ze schůzek ve škole. Pokud se uskuteční další trh, bylo by
dobré více využít Facebook, který navštěvuje velké množství lidí. 13 z dotazovaných byli
personál školy, 8 žáci 15 rodiče a prarodiče a 2 farmáři.
24 z dotazovaných si na trhu zakoupilo 4 – 7 věcí. Na odbyt šly perníčky
z Perníkářství Lucie, hned za nimi výrobky školních dětí, podzimní dekorace paní Lenky
Popelkové a háčkovaná zvířátka. 15 zákazníků nejvíce oslovily stánky školních dětí, 9 stánek
s perníky, 5 hlasů získal zeleninový stánek Lenky a Aleše Hatlákových, devíti se líbily stánky
všechny.
Z dotazníků zaznělo i mnoho dalších podnětů, co by chtěli zákazníci vidět příště. Šesti
chyběly výrobky z proutí a košíky, čtyřem keramika. Někteří by chtěli rozšířit sortiment
čerstvého ovoce, stánek s občerstvením (více pití), rozšířit místa k sezení pro veřejnost, více
produktů ze školní zahrady a více adventních výrobků, pokud by se trh konal opět v podzimní
době. Dva rodiče toužili po rozšíření tvořivých dílniček pro děti a chybělo jim více zábavy
pro děti (střelba z luku, jízda na koni atd).
K celkovému zhodnocení použiji slova jedné maminky, která napsala: „Školní
farmářský trh se mi moc líbil. Vše bylo krásně připravené a pěkně zorganizované. Krásný
zážitek umocnilo i perfektní počasí.“ Tato slova mluví za všechno a asi nebrání nic tomu, aby
se podobná akce v budoucnu zopakovala.
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