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Tisková zpráva 
 

Podpořte nejlepší dětské nápady, které pomohou zlepšit školy v Praze 4 Michli 
 
Praha, 8. února 2017 – Jak děti naučit vnímat pojem veřejný prostor? Jak je učit dívat se kolem 
sebe a přemýšlet o tom, co, kde a jak zlepšit? Těmto otázkám se věnuje projekt Lepší škola, 
který už od října probíhá ve čtyřech michelských základních školách. Děti se v rámci něj zamýšlejí 
nad tím, co by chtěly zlepšit ve své škole. Soutěží o 2 x 50 000 korun na dva nejlepší nápady, 
jejichž realizaci finančně podpoří společnosti Microsoft, Česká spořitelna a O2 Czech Republic. 
 
Děti poslaly přes aplikaci Lepší místo téměř sto nápadů na zvelebení své školy nebo jejího 
bezprostředního okolí – od zrcadel a lepších toaletních papírů na WC, přes nápady na různé školní 
vybavení nebo pomůcky, až po bazén a vířivku. Do finále se však mohly za každou školu dostat jen 
tři nejlepší nápady, které dostaly plnou podporu k realizaci od vedení škol. 
 
„Když jsme venku na školním hřišti a potřebujeme se napít, nemáme z čeho. Jsme pavilonová škola 
a pavilony musí být zavřené, takže bychom si přáli venkovní pítko,“ říká například Tereza Čapková 
ze ZŠ Bítovská. Kromě projektu Pítko postupují z této školy do finále ještě projekty Buď fit!, na 
vybudování workoutového hřiště, a Tref se!, nápad na pořízení branek na venkovní hřiště. 
 
Na ZŠ Mendíků by měli rádi v tělocvičně lezeckou stěnu. „Kromě posilování a lezení by mohla 
sloužit i ke zdokonalení psychické odolnosti,“ vysvětluje Honza Pakosta první z vybraných nápadů. 
Z této školy bude možno hlasovat také pro projekt Ateliér, což by měl být multifunkční prostor, 
který by se dal využít například na nácvik divadelních a hudebních představení. Třetím 
postupujícím projektem je Učení na balkóně, tedy úprava nevyužitého balkónu k výuce. 
 
„Protože jsme škola se zaměřením na výtvarnou výchovu a jezdíme na tvůrčí výjezdy, potřebovali 
bychom rozšířit technické vybavení o dataprojektor, dva fotoaparáty a mikrofon“, uvádí první 
z vybraných nápadů s názvem Škola na cestách Adéla Sirná ze ZŠ Na Líše.  V dalším finálovém 
projektu Chceme se hýbat! si děti přejí přidat na školní hřiště různé herní prvky, aby měli důvod 
trávit venku více času. Třetí projekt Světlo pro lepší zážitek má pro školu zajistit vlastní reflektory. 
 
„Proč být zavření ve škole, když je venku krásně?“ pokládá si otázku Petr Nový ze ZŠ Ohradní a 
jednoduše tak vysvětluje první nápad na vytvoření venkovní relaxační zóny. Druhý nápad je 
vybudovat venkovní multifunkční amfiteátr, jehož možné využití pro školu vysvětluje Aneta Krutá: 
„Škola hrou pod otevřeným nebem, akce, přednášky, výuka, prostě spousta inspirace venku“. 
Třetím nápadem je pilotní rekonstrukce toalet na prvním stupni WC…Zde jsem člověkem, zde 
vykonávám potřebu. 
 
Všech dvanáct vybraných nápadů můžete podpořit ve veřejném hlasování, které proběhne od 
pondělí 13. do čtvrtka 23. února 2017 na hlasovacím portálu Lepšího místa  
http://lepsimisto.info/lepsi-skola-praha-4/hlasovani/ . „Děti ale můžete přijít podpořit i na 
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happening do Arkád Pankrác v pondělí 13. února od 11.00 do 13.00 hodin. Kromě dětí možná 
přiletí i první vlaštovky, poslové dobrých zpráv,“ říká Petr Steklý z Lepšího místa.  
 
Během února budou děti rozpracovávat své nápady do PPT prezentací a procházet školením na 
prezentační dovednosti, které zajišťuje společnost Microsoft. V pátek 3. března je na Nuselské 
radnici čeká finální prezentace před nezávislou porotou Hodina H. Na základě veřejného hlasování 
a hlasování poroty pak budou vyhodnoceny dva nejlepší nápady, jejichž realizaci podpoří 2x50 000 
korunami společnosti Microsoft, Česká spořitelna a O2 Czech Republic.  
 
„Prostřednictvím projektu Lepší škola chceme dětem nabídnout možnosti, jak využívat technologie 
smysluplně, a ukázat, že existují i aplikace, které pomáhají,“ říká Lenka Čábelová, PR manažerka 
společnosti  Microsoft a dodává:  „Věříme, že díky Lepší škole děti získají nové dovednosti pro 
budoucí úspěšné studium a kariéru, např. schopnost týmové spolupráce, prezentace projektu nebo 
základy programování.“  
 
„Uvědomujeme si, že lhostejnost a pasivita má nedozírné ekonomické následky. I proto je pro nás 
důležité podporovat aktivitu, která prospívá celé společnosti. Projektem Lepší škola chceme v 
mladých lidech probudit zájem o dění kolem nich. Ukázat jim, že i oni mohou ovlivnit, jak bude 
místo, kde žijí, vypadat“, vysvětluje Markéta Sodomková ze společnosti Česká spořitelna. 
 
„Dlouhodobě podporujeme mladé lidi ve věku od 15 let v realizaci jejich veřejně prospěšných 
nápadů. S Lepší školou chceme oslovit ještě mladší děti, protože věříme, že čím dříve začnou vnímat 
možnost změnit veřejný prostor, tím hlouběji v nich zakoření touha podílet se na jeho vylepšování,“ 
dodává Marie Mališková za CSR v O2 Czech Republic. 
 
Soutěž Lepší škola v Praze 4 probíhá pod záštitou radního pro oblast školství a mládeže Jaroslava 
Mítha a radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky. Projekt zastřešuje platforma Lepší místo, 
mobilní a webová aplikace, pomocí níž se může na zlepšování veřejného prostoru kdekoli v Česku 
podílet každý z nás.  
 
Více na www.lepsimisto.info/lepsiskola. 
 
Kontakt: 
Kamila Drtilová  
kamila.drtilova@lepsimisto.cz 
737 724 283 
www.lepsimisto.cz 
 
Přílohy: anotace k projektům od dětí, fotografie 
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