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Tisková zpráva 
 
Základní školy v Jablonci nad Nisou se stanou lepšími místy. 100 000 korun bude rozděleno na nejlepší 
dětské nápady 
 

Jablonec nad N., 12. listopadu 2018 – V Jablonci nad Nisou odstartoval soutěžní projekt o nejlepší dětské 

nápady na zlepšování základních škol. Děti ze sedmi zapojených škol diskutují ve výuce o tom, co je to 

veřejný prostor a vymýšlejí, jak by chtěly vylepšit svou školu a její okolí. Soutěží se o 2 x 50 000 korun na 

dva nejlepší nápady a skvělých nápadů se rodí spousta! Finančním partnerem celého projektu je Nadace 

JABLOTRON, organizátorem je Lepší místo. 

 

„Dlouhodobě se snažíme podporovat pozitivní aktivitu dospělých i dětí, studentů, učitelů i škol. Model, 
jakým Lepší místo postupuje, nás oslovil z více důvodů. Děti mají možnost udělat něco pro svou školu, 
získají podporu od dospělých a příležitost zažít úspěch. A při tom cvičí řadu užitečných dovedností  - 
společné plánování a plnění cíle, komunikaci, prezentaci nebo finanční gramotnost. Chceme-li mít jednou 
dospělé, kteří dokáží dělat velké věci pro ostatní, musíme začít již u dětí,“ vysvětluje smysl partnerství 
v projektu člen správní rady Nadace JABLOTRON Vladimír Stanislav. 

Do projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou se zapojilo celkem 7 škol. Patří mezi ně: ZŠ Antonína 
Bratršovského, ZŠ Arbesova, ZŠ Kokonín, ZŠ Rýnovice, ZŠ Liberecká, ZŠ Šumava a ZŠ Pasířská. Děti z těchto 
zapojených základních škol projdou několika fázemi projektu. Učí se vnímat své okolí v nové perspektivě 
a přemýšlejí, jak by mohly prostor, ve kterém se pohybují, zlepšit. Své nápady na zlepšení škol mohou 
posílat do 19. listopadu přes webovou stránku Lepší místo. „Děti se během soutěže učí zpracovávat své 
projekty, prezentovat je, být aktivní, a to jsou pro jejich budoucnost nedocenitelné dovednosti. Mám 
radost, že po mnoha jiných městech můžeme i v Jablonci nad Nisou uskutečnit projekt, který obrací 
pozornost ke školám a k jejich blízkému okolí. Zároveň ale nabízí jabloneckým firmám, kterým záleží na 
rozvoji Jablonce nad Nisou, možnost participace na projektu, který má smysl. Aplikace Lepší místo funguje 
v Jablonci ukázkově i díky týmu pana Oklamčáka. Všechny podněty od jabloneckých občanů týkající se 
zlepšování veřejného prostranství řeší velmi rychle a pružně,“ uvádí Petr Steklý z Lepšího místa. 
 
Společně s vedením jednotlivých škol bude na každé škole vybrán nejlepší nápad, který žáci rozpracují do 
prezentací, v nichž je například i část věnovaná rámcovému rozpočtu. Průběh první fáze projektu popisuje 
Michala Kubíčková z Lepšího místa: „Vstupujeme do tříd, povídáme si s dětmi o možnostech, jak vylepšit 
jejich školu či okolí. Co jim ve škole chybí, jaký je jejich sen. Děti jsou aktivní, mají spoustu nápadů a to je 
pro nás všechny dobrá zpráva!“  
 
Z každé školy postoupí jeden vybraný projekt do finále a svůj hlas bude moci získat každá škola i během 
veřejného hlasování, které bude probíhat od 14. do 25. 1. 2019 na webu Lepšího místa. Koncem ledna 
2019 pak proběhne velké finále před porotou složenou z partnerů, které se na projektu podílejí. Úkolem 
žáků zde bude představit své nápady prostřednictvím připravených prezentací. Z počtu hlasů z veřejného 
hlasování a názoru poroty nakonec vzejdou 2 vítězné projekty!  
Zajímá vás, jaké nápady se urodí v hlavách dětí ze sedmi zapojených škol v Jablonci nad Nisou?  
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Kamila Drtilová  
PR manažerka 
kamila.drtilova@lepsimisto.cz 
737 724 283 
www.lepsimisto.cz 
 
Přílohy: leták, fotografie (archiv Lepšího místa) 
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