TISKOVÁ ZPRÁVA
Středoškoláci ze 4 zapojených jabloneckých škol soutěžili s projekty na jejich zlepšení.
Už víme, které 2 školy začnou brzy s realizací!
Jablonec nad Nisou, 31. ledna 2020 – Společná studentská místnost aneb
STUDENŤÁRNA žáků z Gymnázia U Balvanu a Sezení na chodbách žáků ze SPŠT! To
jsou nápady, které zvítězily v závěru velkého finále, tzv. Dne D, pořádaném 29. ledna
v jabloneckém Eurocentru. První vítězný projekt, zkráceně STUDENŤÁRNA, si
vybojoval i ve veřejném hlasování 1. místo. Společně si jej připravilo 9 žáků z 2.A a 3.B
a 5 z nich jej pak prezentovalo před porotou. Porota velmi kladně ocenila krom
propracovaného rozpočtu také video s 3D vizualizací plánované STUDENŤÁRNY, které
obsahovalo položky z rozpočtu, tudíž se jednalo o opravdu věrné znázornění podoby
místnosti. Druhý vítězný projekt Sezení na chodbách během hlasování veřejnosti získal
4. místo. Připravilo si jej celkem 5 kluků z M3A a M3B a 2 z nich jej následně představili
porotě. Porotu velmi nadchli svým přístupem k realizaci – předali jí technické výkresy
řešící aktuální nepohodlné trubkové sezení, na které vymysleli upevnění sedáků, jež
plánují sami zkonstruovat a sezení tak realizovat. Krásně tím propojili nabyté znalosti
s projektem. Celkem o lepší místo ve škole soutěžily 4 místní střední školy, vždy
s 1 projektem. Zároveň se do projektu zapojila i velká část veřejnosti. Oba vítězné
projekty si z velkého finále odnesly šek v hodnotě 50 000 korun na svou realizaci, a to
díky finančním partnerům. Peníze na celkovou realizaci a vítězný projekt darovala
Nadace Jablotron, 2. místo ocenil finanční částkou Liberecký kraj a Magistrát města
Jablonec n. N.
Ve středu 29. ledna proběhlo v Eurocentru Jablonec n. N. velké finále zdejšího 2. ročníku
projektu Lepší místo ve škole Jablonec n. N., při kterém se potkali žáci ze 4 středních škol,
aby prezentovali připravené projekty před nezávislou 6 člennou porotou tvořenou 2 zástupci
Nadace JABLOTRON – Ing. Táňou Duškovou a Mgr. Vladimírem Stanislavem, 1 zástupcem
Magistrátu města Jablonec n. N. – náměstkem primátora pro oblast humanitní Mgr. Davidem
Mánkem, 1 zástupcem Libereckého kraje – náměstkem hejtmana Mgr. Petrem Tulpou,
ředitelem Lepšího místa Mgr. Petrem Steklým a šéfredaktorem Janem Sedlákem, jenž i letos
usedl v porotě za Jablonecký deník.
Středoškoláci ve svých prezentacích ukázali, že jim není lhostejné, jak vypadá škola, ve které
se učí a tráví čas a že jsou pro její zvelebení rozhodně ochotní přiložit vlastní ruce k dílu.
Odvahu poprat se s trémou, zkrotit mikrofon a prezentovat před početným publikem svých
vrstevníků velmi kladně ocenila i porota. Všechny prezentace byly kvalitně zpracované,
prezentující žáci a žákyně podali veškeré potřebné informace, aby si posluchači projekt i jeho
realizaci dokázali reálně představit. Dobře zvládali i rozličné dotazy ze strany porotců, kteří je
letos nešetřili, rádi si brali slovo a zjišťovali zejména, jak se žákovské týmy vypořádaly
s úskalími či jak dobře se seznámili s celkovým stavem místnosti, popř. budovy, co do
elektrických rozvodů a potrubních systémů.
„To, proč jsme tady, proč jsme se Lepší místo ve škole rozhodli po druhé podpořit, je, že
bychom rádi do budoucna vídali tváře nejen dnešních vítězů, ale vás všech, kteří jste se do
projektů zapojili, spojené s neziskovými, uměleckými, podnikatelskými či i politickými
aktivitami, které budou nějak užitečné pro ostatní. Pevně doufám, že tím, čemu jste se
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věnovali v posledních týdnech a co vyvrcholilo dnešním dnem, vaše aktivita a angažovanost
nekončí. Mnohé z vás tento projekt možná povzbudil a pomohl vám si uvědomit, že měnit věci
skutečně jde a když se spojí více lidí, vznikají zajímavé a dobré věci.” uvedl na závěr velkého
finále Mgr. Vladimír Stanislav, člen správní rady Nadace JABLOTRON.
Celá akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Mgr. Petra Tulpy z Libereckého kraje,
který uvedl, že hodnocení projektů bylo opravdu obtížné, ale bez kompromisu to holt ani v životě
nejde.
Mgr. David Mánek z magistrátu doplnil: „Mám velkou radost, když vidím, že vám, žákům,
tento projekt přinesl obrovskou zkušenost, že máte šanci věci měnit a posouvat je. Všichni
jste udělali obrovský kus práce, dali jste se dohromady, chtěli jste pracovat, a to pro dobrou
věc, ze které byste měli něco vy, ale především také vaši spolužáci, učitelé, rodiče a budoucí
žáci školy. To je to krásné. Díky dnešnímu dni jsem si navíc uvědomil, že nevidím rozdíl mezi
školou, kterou zřizuje Magistrát a kterou Liberecký kraj – vy jste prostě naše jablonecké děti,
a my vás společně podporovat chceme.”
Projekt Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou tímto ještě nekončí. Během 2. pololetí
školního roku se začnou oba vítězné nápady realizovat a následně budou slavnostně předány
žákům k užívání! A kdo ví, jaká bude budoucnost dalších dvou projektů, které soutěžily.
Věříme, že i ty učinily velký krok k tomu, aby se mohly stát skutečností!
Sledujte:
https://www.lepsimisto.cz/lmvs-jablonec-2019/
https://www.facebook.com/lepsimisto/
Kontakt:
Lucie Kolková
lucie.kolkova@lepsimisto.cz
774 640 697
Přílohy: fotografie (archiv Lepšího místa)
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