TISKOVÁ ZPRÁVA

Dvě základní školy v Hradci Králové se promění na základě nápadů samotných
žáků. Odstartoval zde projekt Lepší místo ve škole!
Hradec Králové, 24. února 2020 – V Hradci Králové odstartoval soutěžní projekt o nejlepší
žákovské nápady na zlepšení zdejších dvou základních škol. Žáci z obou zapojených škol se
seznámili ve výuce 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 25 000 korun
na nejlepší projekt, který bude následně zrealizován! Hlavním finančním partnerem celého
projektu je Magistrát města Hradec Králové.
„Dlouhodobě usilujeme o podporu pozitivní aktivity žáků a studentů, učitelů a škol. Model, jakým
projekt Lepší místo ve škole 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.“ vysvětluje smysl projektu náměstek primátora pro oblast
zdravotnictví, sociálních věcí, školství a životního prostředí Mgr. Martin Hanousek. Toto potvrzuje
i náměstek primátora pro oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města Ing. Bc.
Jiří Bláha: „Chceme-li mít jednou dospělé, kteří dokážou dělat velké věci pro ostatní, je třeba začít již
u dětí. Věřím, že zkušenosti, které získáme, využijeme v rámci rozvoje města.“
Do projektu jsou zapojeny dvě hradecké školy: ZŠ a MŠ Josefa Gočára a ZŠ a MŠ Úprkova. 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 navrhovat od 20. února do 17. března ve své škole. „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.“ uvádí k projektu ředitel ZŠ a MŠ
Josefa Gočára Mgr. Petr Sadílek a ředitel ZŠ a MŠ Úprkova Mgr. Bc. Petr Lehký s úsměvem dodává
„Vedle smyslu projektu se nám líbí, že naše škola bude moci předvést tady panu kolegovi, kdo je tady
aktivnější.“
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 3. do 23. dubna. Ihned po hlasování pak proběhne ještě velké
finále před porotou složenou z partnerů, mezi něž patří magistrát, který podporuje 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 vzejde vítězný projekt, který čeká brzká realizace!
Kontakt: Petr Steklý, 608 12 30 13, petr.stekly@neogenia.cz

