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Žáci z Prahy 4 opět vymýšlejí zlepšení svých škol  
 
Další ročník soutěžního projektu „Lepší místo“ o nejlepší nápady na zlepšování základních škol a 
jejich realizaci začal v městské části Praha 4. Žáci z patnácti škol se učí vnímat své okolí v nové 
perspektivě a přemýšlejí, jak by mohli prostor, ve kterém se pohybují, zlepšit. Své nápady na 
zlepšení škol mohou posílat do 20. dubna prostřednictvím aplikace Lepší místo. Soutěží se o 3 x 
50.000 korun na tři nejlepší nápady, jejichž realizaci finančně podpoří sponzoři projektu.  
 
„Děti se během soutěže učí zpracovávat své projekty, prezentovat je, být aktivní, a to jsou pro jejich 
budoucnost nedocenitelné dovednosti. Teorie a praxe tak jdou ruku v ruce,“ uvedl radní pro školství 
Jaroslav Míth (ODS).  
„V loňském roce vznikla v rámci tohoto projektu venkovní učebna na balkóně v ZŠ Mendíků a 
venkovní amfiteátr v ZŠ Ohradní. Ale děti přišly s mnoha dalšími skvělými nápady na zlepšení škol a 
my je v jejich aktivitě chceme podpořit i letos,“ dodal radní pro životní prostředí Ondřej Růžička 
(STAN – Tučňák). 
Z každé školy postoupí jeden vybraný projekt do finále a svůj hlas bude moci získat každá škola i 
během veřejného hlasování, které bude probíhat od 28. 5. do 8. 6. na portálu Lepší místo. V úterý 12. 
června čeká děti velké finále před porotou. Na základě veřejného hlasování a hlasování poroty pak 
budou vyhodnoceny tři nejlepší nápady, které budou realizovány. 
Projekt probíhá pod patronátem radních městské části Praha Jaroslava Mítha a Ondřeje Růžičky. 
Organizátorem je Lepší místo a finančně ho v letošním roce podpoří Česká spořitelna, Česká 
spořitelna – penzijní společnost, ČEZ ESCO, O2 Czech Republic a městská část Praha 4.   
 
Více informací: 
www.lepsimisto.cz 
https://www.facebook.com/lepsimisto/ 
 


