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Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými 
financemi a forma, jak se mohou obyvatelé různého věku podílet na 
proměně svého okolí.

Zapojení žáků do úprav školního prostředí je často jedním z prvních 
prvků výchovy k demokracii, se kterými se žáci v rámci výuky 
setkávají. Základem je upevnit v žácích vědomí, že jejich hlas je 
slyšet, a že jsou to právě jejich nápady a podněty, na kterých záleží 
podoba prostoru kolem nich.



Participativní rozpočet ve školách

MČ Praha 10 realizuje particpativní rozpočet MOJE STOPA od roku 2016

https://mojestopa.cz/ - částka 5 mil. Kč ročně

1. ročník MOJE STOPA VE ŠKOLE v roce 2021 https://veskole.mojestopa.cz/

● Zapojeno 8 základních škol ze 13

● Pilotně jedna střední škola

● 5 tis. Kč pro každého školního koordinátora

● 35 tis. Kč pro každou školu na realizaci vítězného projektu/ů

https://mojestopa.cz/
https://veskole.mojestopa.cz/


Participativní rozpočet ve školách – jak na to

● Zjišťování informací z MČ a měst (např. Brno, MČ Praha 7, Ostrava, 

Jihlava)

● Spolupráce s Mobilním rozhlasem - Lepší místo ve škole

● Diskuze s řediteli, ředitelkami škol

● Pravidla schválená RMČ P10

● Vytvoření webu

● Školení koordinátorů ve školách
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Vítězné projekty a jejich propagace

ZŠ Břečťanová: orientační plán školy a jeho výtvarné zpracování (stěny, 

podlahy)

ZŠ Jakutská: pítko na zahradě školy

ZŠ Karla Čapka: řasokoule do každé třídy, sedací vaky na chodbách

ZŠ Solidarita: stroj na cukrovou vatu, králíci ve škole, výsadba stromů

ZŠ Eden: stolní fotbal na chodbu

ZŠ Švehlova: úprava školního hřiště

ZŠ Nad Vodovodem: relaxační místnost

ZŠ U Vršovického nádraží: florbalové turnaje

Gymnázium Přípotoční: venkovní učebna

https://www.facebook.com/watch/?v=1144030186412437
https://www.facebook.com/watch/?v=5043746882338745
https://www.facebook.com/praha10/videos/4507146572725313
https://www.facebook.com/watch/?v=687565998956710
https://www.facebook.com/watch/?v=1225799208226961
https://www.facebook.com/watch/?v=825789105043734
https://www.facebook.com/watch/?v=339365051336878
https://www.facebook.com/watch/?v=645444216564065


Spolupráce se školními parlamenty

● Pražský parlament dětí a mládeže – DDM Praha 2

● Setkání se školními koordinátory ZŠ a SŠ v únoru 2022

● Setkání se zástupci školních parlamentů ZŠ a SŠ v březnu 2022



Spolupráce se školními parlamenty - proč

● Zapojit děti a mládež do rozvoje MČ P10

● Podporovat u mladých lidí odpovědnost, kompetence, samostatnost, možnost 

uplatnit své názory.

● Propojit žáky ze středních a základních škol a motivovat je ke společným 

projektům. 

● Vytvořit neformální apolitickou skupinu dětí a mládeže od 12 let.  

● Spolupracovat s DDM Dům UM Praha 10.



Spolupráce se školními parlamenty - jak

● Schůzky 1x měsíčně na různých místech

● Schůzky si vedou děti /mladí lidé

● Domluvit se na programu a náplni spolupráce na školní rok

● Neformální komunikace přes WhatsApp

Možné aktivity:

- kampaně, osvěta

- diskuze s politiky

- diskuze se zaměstnanci úřadu 

- vzdělávání v oblasti komunikace, prezentačních dovedností

- výjezdní zasedání, zahraniční spolupráce

- spolupořádání debat mladých 

- realizace vlastních projektů

https://dobrapraxe.cz/cz/video/forum-mladych-2

https://dobrapraxe.cz/cz/video/forum-mladych-2


Děkujeme za pozornost

Šimona Huitric a Iva Hájková

Oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky ÚMČ Praha 10

Simona.Huitric@praha10.cz

Iva.hajkova@praha10.cz
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