Tisková zpráva
Děti z patnácti základních škol Prahy 4 sbírají hlasy na podporu svých nápadů
Praha, 6. května 2018 – Ještě tři dny může veřejnost podpořit svým hlasem nápady dětí na zlepšení
patnácti základních škol v Praze 4. V pondělí si děti vyzkoušely kontaktní kampaň na sběr hlasů
veřejnosti na prostranství před Českou spořitelnou na metru Budějovická. Venkovní mozkovna, pítko
ve tvaru P, veselá škola, pohodárium, stezka za sportem, to jsou jen některé z nápadů dětí na zlepšení
základních škol v Praze 4 zapojených do projektu Lepší místo ve škole. Děti z patnácti škol zaslaly celkem
425 nápadů na zlepšení svých škol. Z každé školy prošly do semifinále 3 nápady, z nichž děti, vedení školy
a zástupci organizátorů z Lepšího místa vybrali ten nejlepší nápad, který bude za každou školu soutěžit
ve finále. A které tři vyhrají a získají 50 000 korun na realizaci? O tom rozhodne veřejnost a porota.
Své hlasy získávají školy během veřejného hlasování, které probíhá od 28. 5. do 8. 6. na portálu
www.lepsimisto.cz. Kdokoli z veřejnosti může svým hlasem podpořit svého favorita. Děti v tuto chvíli
zpracovávají své prezentace, které při velkém finále 12. června v KC Novodvorská představí porotě složené
z partnerů projektu. „V Penzijní společnosti České spořitelny věříme v dlouhodobá řešení. Proto vedle
etického penzijního spoření a podpory seniorů, chceme podporovat i mladé. A ve spojení s komunitní prací
a možností zvyšování úrovně finanční gramotnosti u dětí, je projekt Lepší místo ve škole, do kterého se
zapojila většina místních škol, tím, co nás oslovuje a kde chceme více pomáhat,“ vysvětluje člen
představenstva ČSPS Martin Kopejtko. „Děti prošly i konzultacemi a školením v prezentačních
dovednostech, zpracovávají rámcový rozpočet, učí se dovednostem, které jsou pro jejich budoucnost
klíčové,“ popisuje projekt radní pro školství a mládež Jaroslav Míth. „Děti přicházejí s mnoha inspirativními
nápady, baví je přemýšlet o tom, jak by mohly své školy vylepšit. Budeme rádi, když veřejnost děti podpoří
svým hlasem“, doplňuje ještě radní pro životní prostředí Ondřej Růžička.
Tři vítězné nápady finančně podpoří Česká spořitelna, Česká spořitelna – penzijní společnost, ČEZ ESCO, O2
Czech Republic, ROSSY service a městská část Praha 4. Projekt je realizován za podpory radního pro školství
a mládež Jaroslava Mítha (ODS) a radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky (STAN – Tučňák).
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