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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Již po druhé se jabloneckých žáků ptáme, co by si přáli zlepšit na svých – tentokrát středních 

– školách. Startuje tak další Lepší místo ve škole! 

Jablonec nad Nisou, 7. listopad 2019 – V Jablonci nad Nisou startuje soutěžní projekt 

o nejlepší žákovské nápady na zlepšení zdejších středních škol. Žáci ze 4 zapojených 

středních škol se v následujících dnech ve výuce seznámí s pojmem veřejný prostor a budou 

spolu diskutovat a vymýšlet, jak vylepšit svou školu a její blízké okolí. Žákovské týmy pak 

spolu budou soutěžit o 2 x 50.000 korun na 2 nejlepší nápady, které následně zrealizují! 

Hlavním finančním partnerem celého projektu je Nadace JABLOTRON.  

„Dlouhodobě usilujeme o podporu pozitivní aktivity dospělých a dětí, žáků a studentů, učitelů 

a škol. Model, jakým Lepší místo postupuje, nás oslovil z více důvodů. Žáci mají možnost udělat 

něco pro svou školu, získají podporu od dospělých a příležitost zažít překonávání reálných 

problémů i skutečný úspěch. Zároveň cvičí řadu užitečných dovedností jako společné plánování 

a komunikaci, přípravu prezentace nebo finanční gramotnost. Chceme-li mít jednou dospělé, 

kteří dokáží dělat velké věci pro ostatní, je třeba začít již u dětí. Proto jdeme do tohoto projektu 

s Lepším místem již po druhé,“ vysvětluje smysl partnerství v projektu člen správní rady 

Nadace JABLOTRON Vladimír Stanislav.  

Do projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou 2019 se letos zapojily 4 místní střední 

školy: VOŠ mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Střední průmyslová škola 

technická, Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ a Gymnázium U Balvanu. Žáky čeká 

několik fází projektu. Naučí se vnímat své okolí v nové perspektivě a přemýšlet, jak by se dal 

prostor, ve kterém se téměř denně pohybují, vylepšit, aby mohl lépe sloužit těm, kdo jej užívají. 

Nápady na zlepšení svých škol a jejich okolí mohou zasílat od 14. listopadu do 9. prosince 

přes webovou stránku projektu https://www.lepsimisto.cz/lmvs-jablonec-2019. „Školáci se 

během soutěžního projektu učí zpracovávat projekty a prezentovat je různému publiku, ale 

hlavně – učí se být aktivní a svou aktivitou pozitivně působit na své okolí. Pozitivně působit 

projekt umožňuje také jabloneckým firmám, kterým záleží na rozvoji Jablonce n. N. a chtějí se 

podílet na projektu, který má smysl,“ uvádí k poslání projektu Petr Steklý z Lepšího místa. 

Společně s vedením jednotlivých škol bude na každé škole vybrán nejlepší nápad, který žáci 

následně rozpracují do prezentace, a to včetně rámcového rozpočtu. Tento projekt postoupí 

do veřejného hlasování, které bude probíhat od 8. do 28. ledna 2020 na webu Lepšího místa. 

Koncem ledna pak proběhne velké finále před porotou složenou z partnerů, mezi něž patří 

i Liberecký kraj a Magistrát města Jablonec n. N., kteří podporují participaci žáků a rodičů 

a zároveň smysluplné investice do škol. Úkolem žáků během velkého finále bude představit 

své nápady skrze připravené prezentace.  

Z výsledků veřejného hlasování a z názorů poroty vzejdou 2 vítězné projekty, které čeká brzká 

realizace! 

 

Sledujte: 

https://www.lepsimisto.cz/lmvs-jablonec-2019/  

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

mailto:info@lepsimisto.cz
http://www.lepsimisto.cz/
https://www.lepsimisto.cz/lmvs-jablonec-2019
https://www.lepsimisto.cz/lmvs-jablonec-2019/
https://www.facebook.com/lepsimisto/


 

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín II          608 123 013           info@lepsimisto.cz           www.lepsimisto.cz           IČ: 04421116 

Kontakt: 

Lucie Kolková 

lucie.kolkova@lepsimisto.cz  

774 640 697 
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