TISKOVÁ ZPRÁVA
Jak udělat z Městce Králové lepší místo k životu? 20 000 korun na nejlepší dětské nápady.
Městec Králové, 12. listopadu 2018 – Soutěžní projekt Lepší místo ve škole je v plném
proudu. Děti z místní základní školy ve výuce diskutují o tom, co je to veřejný prostor
a vymýšlejí, jak by ony samy chtěly vylepšit svou školu. Soutěží se o 20 000 korun na
nejlepší nápad, jehož realizaci finančně podpoří obecní úřad Městec Králové.
Organizátorem projektu je Lepší místo.
Děti ze zdejší základní školy procházejí několika fázemi projektu. Učí se vnímat své okolí
v nové perspektivě a přemýšlejí, jak by mohly prostor ve škole nebo v její blízkosti zlepšit. Do
Lepšího místa od nich dorazila spousta nápadů na vylepšení školy, od bufetu, přes posezení
pod vrbou, sportovní vybavení až po školní divadlo. „Věřím, že díky tomuto projektu zjistíme,
co by si děti v naší základní škole přály a že díky němu bude Městec Králové zase o kousek
hezčím místem k životu," říká ředitel školy a místostarosta Městce Králové Petr Novák.
„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 měnit k lepšímu."
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 učí zpracovávat své projekty i s jejich rámcovým rozpočtem, prezentovat je, být
aktivní, a to jsou pro jejich budoucnost nedocenitelné dovednosti.“
Ve škole budou vybrány 4 nejlepší nápady, které postoupí do finále. Vybrané nápady pak
bude moci hodnotit i veřejnost během veřejného hlasování, které proběhne od 7. do 18. 1.
2019 na webu Lepšího místa. Koncem ledna 2019 pak 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 Městec Králové?
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