TISKOVÁ ZPRÁVA
Děti ze Základní školy Měšťanská v brněnských Tuřanech sbírají hlasy na podporu svých
nápadů
Brno-Tuřany, 5. února 2019 – Od pátku 1. března bude moci veřejnost poprvé svým hlasem
podpořit nápady žáků na zlepšení zdejší základní školy a jejího blízkého okolí v rámci
soutěžního projektu Lepší místo ve škole. Děti zaslaly celkem 68 nápadů na zlepšení.
Vedení školy pak společně s žáky a s přihlédnutím k doporučení organizátorů z Lepšího
místa vybralo 7 nejlepších nápadů, které děti zpracují do projektů a které budou soutěžit ve
velkém finále. Chill Zone, Šťastná zahrada, Altán nejen pro výuku, Měšťanka GYM, Učíme
se venku, Umíráš nudou - neumři vedrem a nebo Po práci relax, tak se rodí jejich názvy! Pět
projektů si vzali pod svá křídla starší žáci z hlavní budovy Měšťanská. Po jednom projektu
tak budou zpracovávat žáci z 1. stupně na budově Dvorecká a taktéž na budově Požární.
Vítězný projekt však může být jen jeden. Ten získá na svou realizaci 50 000 korun. A který
ze 7 projektů to bude? O tom rozhodne rovným dílem hlasování veřejnosti a hodnocení
poroty o velkém finále!
Své hlasy získávají jednotlivé žákovské projekty během veřejného hlasování, které probíhá od
1. 3. do 10. 3. na www.lepsimisto.cz, a to prostřednictvím ankety vytvořené technologií
Mobilního rozhlasu, s nímž Lepší místo, organizátor soutěžního projektu, úzce spolupracuje.
Kdokoli z veřejnosti může podpořit svého favorita, k čemuž bude mít k dispozici 3 kladné
hlasy, ty by měl vyčerpat, a může je buď dát pouze jednomu žákovskému projektu, nebo je
rozdělit mezi projektů více. Děti v tuto chvíli zpracovávají své prezentace, které při velkém
finále, tzv. Dni D, který je čeká v polovině března, představí porotě složené z partnerů
a podporovatelů projektu.
„Děti se učí být inovativní a tvůrčí, přicházet s nápady a následně z prvotních nápadů vybrat ty,
které jsou nejvíce potřeba a zároveň za předem daných podmínek realizovatelné. Takové
dovednosti svou pro jejich budoucnost rozhodně klíčové, a to jak pro pracovní, tak i osobní
život. Společně se podílí na zlepšení své školy a kvality času, který v ní tráví. Pro nás je důležité
podpořit mladou generaci v rozhodování a participaci v místě, kde působí. Podpořit týmového
ducha a ukázat, že spoluprací mohou dosáhnout i něčeho, čeho by se jim jako jednotlivcům
dosahovalo mnohem obtížněji. Budeme rádi, když také veřejnost děti a jejich aktivitu podpoří
a bude se svým hlasem podílet na volbě nejlepšího žákovského nápadu“, doplňuje Kateřina
Pichalová z Letiště Brno a.s.
Organizaci tuřanského kola projektu a realizaci vítězného nápadu financuje Letiště Brno a.s.,
díky němuž tento projekt rezonuje a hýbe nejen MČ Brno-Tuřany. Na konci tohoto školního
roku tak bude zdejší základní škola o něco lepším místem ke studiu a trávení času. Podílejte
se i Vy na vzniku tohoto lepšího místa a podpořte svým hlasem projekt, který Vám dává
smysl!
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