
                                                               

 

ZŠ Staňkova Brno přijala pozvání na 3. ročník projektu města 
Brna s názvem Participativní rozpočet do škol  

 

V rámci participativního procesu se žáci aktivně zapojují do dění ve škole                  
a hravou formou se seznamují s demokratickými principy v praxi. Žáci během 
procesu participace nejen navrhují projekty, ale také je prezentují                              
a propagují. Vše proběhne v sedmi fázích.                 

 

Máš nápad, jak může být naše škola hezčí a lepší?                   
Co bychom mohli koupit nebo pořídit do školy?                        
Dej návrh, přesvědč ostatní žáky školy                                          
a vyhraj v hlasování. 

1) Příprava 1. 9. 2022 - 23. 9. 2022 

Jaké máme cíle  
Vše navazuje na naši každodenní celoroční práci s dětmi ve škole. 
a) seznámení žáků prostřednictvím projektu s demokratickým procesem 

b) naučit žáky samostatně a zodpovědně rozhodovat 

c) zjistit názory žáků 

d) vytvořit příjemné prostředí pro žáky 

e) pěstovat v žácích pocit sounáležitosti se školou a městem Brnem 

Metoda hlasování - viz bod 5  

Časový harmonogram                                                                                                       
Důležité je stihnout realizaci projektu do konce daného pololetí, ve kterém se 
projekt má uskutečnit. Vše začíná přípravou                            

2) Navrhování 26. 9. 2022 - 3. 10. 2022                                                   
Žáci 3. - 9. ročníku naší ZŠ a také zaměstnanci školy budou 
podávat projekty do 3. 10. 2022 písemně k rukám pana 
učitele TV Michaela Svobody.   



Kolik máme peněz - na projekt je k dispozici 35 000 Kč.                               

Seznámíme učitele a žáky s konáním projektu a budeme sbírat jejich nápady,                
o všem mluvit a radit se.                                                                                                  
Jak seznámíme                                                                                                                    
Hlavně při osobním kontaktu, ten je nejdůležitější, ale také prostřednictvím 
školního rozhlasu, nástěnek školy, webu školy, mailu..         

3) Schvalování 4. 10. 2022 - 7. 10. 2022                                      
Vedení školy posuzuje vybrané projekty, jestli jsou realizovatelné.            

4) Propagování 10. 10. 2022 - 14. 10. 2022                                                   
Kampaň realizovatelných projektů, které postupují do celoškolního hlasování.   

Třídy a jejich žáci budou dělat propagaci svých projektů.    

5) Hlasování 17. 10. 2022 - 25. 10. 2022                          
Samotné hlasování zůstává v kompetenci žáků.                              
Proběhne v hodinách informatiky a žáci budou se vším seznámeni. Projekt je 
nastaven tak, aby měl každý žák k dispozici více hlasů. V aplikaci je možné 
přidělit až 3 kladné hlasy, přičemž žák může hlasovat i pro svůj projekt, který 
navrhl.                                                                                                                                      
Žáci hlasují pomocí vytvořených on-line dotazníků prostřednictvím této 
aplikace. Hlasy jsou sčítány a výsledky znáte ihned po skončení hlasování.         
Při hlasování je důležité, aby hlasovali pouze žáci dané školy. Každý žák může 
hlasovat pouze jednou.                                                                                                           
Kolik projektů se bude realizovat, to záleží na rozhodnutí vedení školy – jsou 
tu možnosti:                                                                                                                                      
a) zvítězí projekt s nejvyšším počtem udělených hlasů a peníze, které se 
nevyčerpají se vracejí do rozpočtu Magistrátu města Brna                                                  
b) zvítězí více projektů a realizují se podle pořadí ty, které se vejdou do 
celkového rozpočtu.                                                                             

6) Vítězné projekty 31. 10. 2022 - 4. 11. 2022                               
Slavnostní vyhlášení vítězného/vítězných projektů.             



7) Nákup a realizace                                                                                    
Co nejdříve v závislosti na možnostech dodavatele. 

 

 

 


