Žáci soutěžili s projekty na zlepšení veřejného prostoru
Letiště Brno a.s. věnovalo vítěznému návrhu 50 000 korun na realizaci.
MČ Brno-Tuřany, 13. března 2019 – Letiště Brno a.s. hostilo velké finále zdejšího pilotního
projektu Lepší místo ve škole Brno-Tuřany, ve kterém soutěžilo 7 žákovských týmů
ze 3 budov ZŠ Měšťanská. Týmy prezentovaly připravené projekty na zlepšení veřejného
prostoru před odbornou 6 člennou porotou a předložily jí tak svůj pohled na utváření
lepšího místa pro život. Žákovským nápadem, jenž zvítězil v závěru velkého finále
po započítání hlasů poroty k hodnocení z veřejného hlasování, se stala Šťastná zahrada!
Vítězný projekt Šťastná zahrada si získal celé dvě třetiny hlasů odborné poroty. Představili jej
žáci ze 4. ročníku sídlící na budově Požární - Bára Schnirchová, Ondra Kroupa a Josefína
Matušková. Druhý skončil projekt Altán nejen pro výuku, který získal největší podporu
v hlasování veřejnosti. Třetím se stal projekt Učíme se venku. Do veřejného hlasování
se zapojilo 7% obyvatel MČ Brno-Tuřany. Vítězný tým si z velkého finále odnesl šek
v hodnotě 50 000 korun na realizaci svého projektu, a to díky finančnímu partneru Letiště
Brno a.s. Na závěr všechny děti čekala exkurze po areálu letiště i do místní hasičské
zbrojnice HZSp.
V odborné 6 členné porotě usedli starosta MČ Brno-Tuřany Radomír Vondra, starostka MČ
Brno-Komín Mgr. Milada Blatná, radní města Brna pro školství a sport Mgr. Jaroslav Suchý,
předseda Výboru pro meziregionální vztahy Jihomoravského kraje RNDr. Miroslav Kubásek,
Ph.D, za Letiště Brno a.s. Martin Vild, obchodní a marketingový manažer, a za Accolade
Holding a.s. Ing. Martin Havle, vedoucí marketingu.
Žáci ve svých prezentacích ukázali, že jim není lhostejné, jak vypadá škola, ve které se učí
a tráví čas. Odvahu poprat se s trémou, mluvit do mikrofonu a prezentovat před početným
publikem velmi kladně ocenila i porota. Prezentující žáci podali veškeré informace a snažili
se zodpovědět všetečné dotazy poroty, která rozhodně nešetřila je ani pana ředitele
Mgr. Petra Opletala. Ptala se zejména na realizovatelnost projektů, ověřovala si zpracování
rámcového rozpočtu i flexibilitu žáků spojit svůj projekt s podobným projektem spolužáků.
“Musím říct, že děti byly úžasné a připravily si moc pěkné prezentace. Když to vztáhnu ke svým
letům na základní škole, tak si uvědomuji, že my jsme možnost mluvit do stavu školy neměli.
Avšak díky tomuto projektu dnes děti tuto možnost mají, a mohou tak být hybateli změny
k lepšímu.” uvedl na závěr velkého finále Martin Vild z Letiště Brno a.s.
Mgr. Martin Havle z Accolade Holding a.s. doplnil: “Mile mě překvapilo, jak vysoká byla
úroveň prezentací. Pochybuji, že v takovém věku bych byl schopen dát dohromady něco
podobného. Všechna čest. Myslím, že tyto projekty jsou skvělou zpětnou vazbou pro pana
ředitele i pana starostu, co dětem ve škole chybí a na co se do budoucna zaměřit.”
“Velmi mě potěšilo, jak moc se děti projektům věnovaly a jak jim na nich záleží. Překvapilo mě,
že se hodně projektů podporovalo. Bylo opravdu cítit to, co dětem chybí. Za sebe tak můžu
slíbit, že nevítězné projekty určitě nesmeteme ze stolu a že si s panem ředitelem sedneme
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a zkusíme najít možnosti, jak i je za nějaký čas zrealizovat.” povzbudil tvůrce všech projektů
starosta MČ Brno-Tuřany Radomír Vondra.
Ke chvále se přidal také radní města Brna pro školství a sport Mgr. Jaroslav Suchý slovy:
“Jsem opravdu rád za slova pana starosty a vůbec za projekt Lepší místo ve škole, kterého se
žáci mohli zúčastnit a jenž jim umožnil reálně si sáhnout na skutečnou práci, tedy na to hlavní,
k čemu je škola vede, tedy co budou dělat po škole – budoucí povolání a život. Zvítězit sice
může pouze jeden tým, ale bezvadní byli všichni.”
Projekt Lepší místo ve škole Brno-Tuřany tímto ještě nekončí. Během 2. pololetí školního
roku se vítězný nápad začne realizovat a následně bude slavnostně předán žákům k užívání!
A kdo ví, jaká bude budoucnost ostatních projektů, které soutěžily. Věříme, že i ty učinily
velký krok k tomu, aby se mohly stát skutečností.
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