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Participace na Desítce - MOJE STOPA

- participativní rozpočet realizován od roku 2016 do roku 2019

- podpořeno bylo 36 projektů

- některé velké investiční projekty stále v realizaci

- 4 projekty byly  navrženy školami -

vznik myšlenky na realizaci 

participativního projektu 

přímo ve školách



MOJE STOPA VE ŠKOLE



Příprava v rámci úřadu

- zjištění příkladů dobré praxe (např. Brno, Praha 7)

- komunikace s řediteli škol

- Komise výchovně vzdělávací RMČ Praha 10

- průběžná spolupráce s gesčními radními v oblasti financí a školství

- Rada MČ Praha 10- schválení pravidel, harmonogramu a seznamu 

zapojených škol a pilotně jedné SŠ

- zahrnutí do rozpočtu MČ 

- koordinátor na MČ, úvazek cca 0.2

- vytvoření webu na zakázku včetně systému hlasování



Cílem prvního ročníku bylo načerpat zkušenosti

- pro úřad jako zřizovatele  ✔

- pro vedení škol a pedagogy ✔

- pro žáky jako účastníky ✔



Základní pravidla projektu Moje stopa ve škole

- veškeré informace k dispozici na www.veskole.mojestopa.cz

- na tomto webu je pro školy k dispozici přehledný manuál

- zapojené školy získaly 35 000 Kč na realizaci vítězného projektu v roce 2022

- práce školních koordinátorů byla odměněna částkou 5000 Kč v roce 2021

http://www.veskole.mojestopa.cz


Základní pravidla projektu Moje stopa ve škole

- projekty se mohly týkat interiéru školy a venkovního areálu školy 

- hlasovali žáci skrz vygenerované elektronické kódy

- realizaci projektu zajišťovaly školy a následně předložily závěrečnou 

zprávu s vyúčtováním



Harmonogram projektu 

Říjen 2021

- vyhlášení projektu Moje stopa ve škole ze

strany MČ Praha 10 

- schůzka školních koordinátorů

- příprava třídních projektů ve školách (4. - 9. třídy + SŠ) 

- třídní hlasování (workshop)  a výběr postupujících projektů

- zhodnocení realizovatelnosti projektů vedením školy ve spolupráci s městskou částí



Harmonogram projektu 

Listopad 2021

- kampaň a školní hlasování o projektech 

- vyhlášení výsledků



Harmonogram projektu

Jaro 2022

- realizace vítězných projektů 

- vyhodnocení projektu na úrovni školy

- závěrečná zpráva projektu (včetně fotografií)

- vyúčtování realizace projektů 



Podpořené projekty

ZŠ Břečťanová - výtvarně zpracovaný orientační plán školy.

ZŠ Jakutská - pítko na školní zahradě.

ZŠ Karla Čapka - řasokoule do každé třídy.

ZŠ Solidarita - stroj na cukrovou vatu k využití při akcích školy.

ZŠ Eden - fotbálek a sezení na chodbě.

ZŠ Švehlova - revitalizace školního hřiště.

ZŠ Nad Vodovodem - revitalizace volnočasové místnosti.

ZŠ U Vršovického nádraží - kompletní vybavení pro pořádání florbalových turnajů.

Gymnázium Přípotoční - venkovní učebna.



Přínosy projektu

- návodné postupy na webu - pro druhý ročník připraveno

- zapojení žáků i pedagogů - hlasovalo cca 2400 žáků z 9 škol

- sběr zajímavých nápadů a vytvoření zásobníku - průměrně 10 
projektů postupujících do hlasování v každé škole

- činnost školního koordinátora - často “tahouni” projektů na 
školách, se kterými je možné počítat do dalších participativních 
projektů



Rizika projektu

- finance pro SŠ - nezřizuje MČ a bylo procesně náročné 
vyřešit (je to však pro ŠŠ zajímavá aktivita a inspirace pro jejich 
zřizovatele)

- vytíženost školních koordinátorů - projekt je poměrně náročný 
zejména na spolupráci v učitelském kolektivu

- COVID - ztížil situaci probíhajícími izolacemi a karanténami

- kontrola projektů vedením - příliš přísná x benevolentní



VIDEA

Ve všech školách proběhlo natáčení s navrhovateli vítězných projektů. 

Videa naleznete na webu https://veskole.mojestopa.cz/zaci-z-desitky-pred-

kamerou/

https://veskole.mojestopa.cz/zaci-z-desitky-pred-kamerou/


ZPĚTNÁ VAZBA

“ Za tento projekt jsem velmi ráda, je skvělé pozorovat postupnou realizaci 

něčeho, co si zvolily samy děti.” - ZŠ Nad Vodovodem

“Perfektně fungovala spolupráce s žákovským parlamentem. Zkušené 

koordinátorky se postaraly o smysluplné zapojení jeho zástupců. Ti obstáli v roli 

propagátorů, organizátorů vydařené výstavy, a nakonec i porotců, před nimiž 

mohli soutěžící prezentovat své návrhy a představy.” - ZŠ Jakutská



JAK TO VIDÍ ŽÁCI?

Tereza Čermáková

ZŠ Nad Vodovodem



Výsledky hlasování

ZŠ Nad Vodovodem



The making :)

http://www.youtube.com/watch?v=pjT_gaPFEGg


Videa ze všech škol

https://veskole.mojestopa.cz/zaci-z-desitky-pred-kamerou/

https://veskole.mojestopa.cz/zaci-z-desitky-pred-kamerou/


Školní fórum aneb zrod žákovského zastupitelstva

Neformální skupina žáků ZŠ a SŠ

vznikla  na základě spolupráce MČ

se školními parlamenty na

projektu Moje stopa ve škole.

10 aktivních žáků z Desítky je členy

Pražského parlamentu dětí a mládeže.



Činnost fóra

- setkání 1x za měsíc

- výjezdní zasedání

- návštěva senátu

- návštěva zastupitelstva

- přednášky expertů na

vybraná témata

- debaty s politiky





Školní fórum a zapojování mladých do rozvoje městské části

Lukáš Dubenský

ZŠ Hostýnská



Více o participaci dětí a mládeže

https://strategieprodesitku.cz/desitka-ocima-mladych/

https://strategieprodesitku.cz/desitka-ocima-mladych/


Kontakt
oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10

vedoucí oddělení Bc. Iva Hájková

koordinátorka projektu Mgr. Šimona Huitric

skolnistopa@praha10.cz

tel. 736 765 154

mailto:skolnistopa@praha10.cz

