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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Budou Tuřany lepším místem k životu? 50 000 korun na nejlepší dětské nápady. 

Brno Tuřany, 12. prosince 2018 – V Tuřanech odstartoval Soutěžní projekt Lepší místo ve škole. 

Děti ze zdejší základní školy ve výuce diskutují o tom, co je to veřejný prostor a vymýšlejí, jak by 

ony samy chtěly vylepšit svou školu nebo její okolí. Nejlepší nápad bude odměněn částkou 

50 000 korun a žáci základní školy si tak splní jeden ze svých snů. Finančním partnerem projektu 

je společnost Accolade. Organizátorem je Lepší místo a zapojena je i městská část Brno Tuřany.  

„Chceme dát dětem křídla. Díky tomuto projektu budou moci zažít něco nového, něco, co jim pomůže 

vidět svět z nové perspektivy. Pomůžeme jim vzlétnout, aby pochopily, že není, na co čekat, že ony 

samy mohou změnit svět k lepšímu. Dáme dětem možnost přijít s nápady, jak by chtěly vylepšit svou 

školu, a při tom se budou učit mnoha do života užitečným dovednostem – týmové práci, komunikaci, 

prezentaci a finanční gramotnosti. Chceme-li tu mít jednou dospělé, kteří dokáží dělat velké věci pro 

ostatní, musíme začít právě u dětí,“ vysvětluje smysl partnerství v projektu vedoucí marketingu 

společnosti Accolade Martin Havle. 

„Na Základní škole Měšťanská se nám loni podařilo zrekonstruovat kuchyň a jídelnu. Jsem ale toho 

názoru, že stále je co zlepšovat. Velmi mě těší, že v tomto projektu dostanou slovo děti a že se do 

zlepšování Tuřan zapojí i společnosti, které tu sídlí,“ říká starosta Tuřan Radomír Vondra. 

Děti z místní základní školy procházejí několika fázemi projektu a přemýšlejí, jak by mohly prostor 

ve škole nebo v její blízkosti zlepšit. „Věřím, že díky tomuto projektu zjistíme, co by si děti v naší 

základní škole přály a že díky němu budou Tuřany zase o kousek hezčím místem k životu," říká 

ředitel školy Petr Opletal. „Důležité je pro nás přitom nejen samotné uskutečnění vítězného nápadu, 

ale i to, že čím dříve se děti začnou zajímat o svět a dění kolem sebe, tím dříve si uvědomí, že ony 

samy mohou své okolí ovlivňovat a zlepšovat." 

Průběh první fáze projektu popisuje Michala Kubíčková z Lepšího místa: „Vstupujeme do tříd, 

povídáme si s dětmi o tom, co jim ve škole chybí, jaký je jejich sen. Děti se během soutěže naučí 

zpracovávat své projekty i s jejich rámcovým rozpočtem, prezentovat je, být aktivní, a to jsou pro 

jejich budoucnost nedocenitelné dovednosti. Své nápady mohou zasílat přes www.lepsimisto.cz do 

pátku 11. 1. 2019.“ 

Ve škole pak budou vybrány 4 nejlepší nápady, které postoupí do finále. Vybrané nápady pak bude 

moci hodnotit i veřejnost během veřejného hlasování, které proběhne od 1. do 10. 3. 2019 na webu 

Lepšího místa. V polovině března 2019 proběhne velké finále před porotou složenou z partnerů, 

kteří se na projektu podílejí. Úkolem žáků zde bude představit své nápady prostřednictvím 

připravených prezentací. Z počtu hlasů z veřejného hlasování a názoru poroty nakonec vzejde 

vítězný projekt.  

Zajímá vás, jaké nápady se urodí v hlavách dětí ze ZŠ Brno-Tuřany? Sledujte: www.lepsimisto.cz 

https://www.facebook.com/lepsimisto/. 
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Sledujte: 

www.lepsimisto.cz  

https://www.facebook.com/lepsimisto/  

Kontakt: 

Kamila Drtilová 

PR manažerka 

kamila.drtilova@lepsimisto.cz  

737 724 283 

Přílohy: fotografie (archiv Lepšího místa) 
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