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Tři žákovské týmy mohou uplatnit své nápady na zlepšení svých škol 
 
V Praze 4 už známe tři žákovské týmy, které budou moci uskutečnit svůj nápad na zlepšení školy. 
Stezka za sportem ze ZŠ Kavčí hory, Zdravé Jeremínské nožky ze ZŠ Jeremenkova a Venkovní 
učebna ze ZŠ U Krčského lesa, to jsou tři nápady, které zvítězily v projektu Lepší místo ve škole. 
Vítězné týmy si po velkém finále odnesly šeky na 50.000 korun, aby mohly nápady na zlepšení 
svých škol realizovat. 
 
„Klobouk dolů všem, kteří se tohoto projektu zúčastnili. Cením si především toho, že si děti 
uvědomují už v tomto věku, že když něco chtějí, tak do toho ony samy musí dát svůj elán a energii,“ 
uvedl radní pro školství a mládež Jaroslav Míth (ODS) po skončení velkého finále, při kterém týmy ze 
všech patnácti soutěžících základních škol před nezávislou porotou prezentovaly své projekty. 
Cílem projektu Stezka za sportem je získání prostoru, kde by se školáci mohli hýbat, a netrávili tak 
většinu svého volného času s mobilním telefonem. Nové sportovní (workout) hřiště by žáci mohli 
využívat při hodinách tělesné výchovy, ale i ve svém volném čase, a sloužilo by nejenom jim, ale také 
dospělým a dalším dětem. 
V Jeremenkově ulici mají u školy krásnou zahradu, a proto si žáci z mnoha skvělých nápadů vybrali 
bosý chodník, který je zbaví stresu i nemocných chodidel. Svému projektu říkají Zdravé Jeremínské 
nožky a rádi by na něm využili nejrůznější povrchy, jak příjemné, třeba písek, oblázky či jemnou kůru, 
tak i takové, které budou výzvou pro jejich zhýčkaná chodidla, třeba šišky a jehličí.  
Venkovní učebnu, která by sloužila k efektivnějšímu vyučování a posloužila také dětem z družiny 
během teplých letních dnů, při kterých by si místo na rozžhavený asfalt sedly do stínu altánku a 
zahrály si třeba deskové hry, chtějí v ZŠ U Krčského lesa. Děti se venku dostanou blíž k přírodě a na 
čerstvý vzduch a budou zde navazovat nová kamarádství.  
Projekt Lepší místo ve škole tím ještě nekončí, už během prázdnin se ve školách začnou realizovat 
vítězné nápady, které finančně podpoří partneři projektu Česká spořitelna, Česká spořitelna – 
penzijní společnost, ČEZ ESCO, O2 Czech Republic, ROSSY service a městská část Praha 4. Projekt 
Lepší místo ve škole je realizován za podpory radního pro školství a mládež Jaroslava Mítha (ODS) a 
radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky (STAN – Tučňák).  


