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Už i žáci základní školy se mohou podílet na rozvoji města 

 
(Chrudim, 20. října 2022) – Žáci základní školy v Chrudimi se mohou podílet na zlepšení 
života ve městě. Navázali jsme tak na spolupráci se ZŠ Školní náměstí, kde jsme před 
pandemií otestovali pilotní ročník tzv. Školního fóra. 
Jeho smyslem je nasbírat nápady a podněty pro různá vylepšení jak ve městě, tak i v jejich 
škole, podporovat u dětí zdravý patriotismus, ale také týmovou práci.  
 
Podobnou akci pořádáme v rámci Zdravého města už mnoho let také pro studenty středních 
škol, Školní fórum je její obdobou, ale pro žáky 6. – 9. ročníků základních škol. Na rozdíl od 
akce pro středoškoláky však žáci základek mohou dál impulz i ke změnám či zlepšením ve 
své škole. Zřizovatelem základních škol je totiž město, které tak může zajistit reálný dopad 
nasbíraných podnětů.  
 
Školní fórum proběhlo ve středu 19. října přímo v dané škole. Nejednalo se o diskusi k předem 
připraveným námětům nebo dokumentům, ale o formu komunitního projednávání.  
 
„Je to jeden ze způsobů, jak např. teorii občanské výchovy přenést do praxe, jedná se zejména 
o téma udržitelného rozvoje a občanské participace. Ukážeme jim touto cestou, že i oni mohou 
rozhodovat o dalším vývoji a mnoho změnit.“  
 
Celý program byl rozdělen do tří bloků. První z nich byl zaměřen na vytipování zlepšení přímo 
ve škole. Druhý blok formou vědomostního kvízu prověřil jejich znalosti z historie města, 
zeměpisu, občanské výchovy a třetí blok byl zaměřen na vylepšení prostředí ve městě.   
 
Jak vidí žáci školu svýma očima, co by chtěli ve své škole vylepšit:  
 
1.  Organizovat více výletů, kulturních akcí a výjezdů do zahraničí 
2.  Zakoupit interaktivní tabule do tříd  (8.A, 9.A, 6.A, 6.C, 7A) 
3.  Při tělocviku více chodit do bazénu a na brusle + vybudovat venkovní tělocvičnu na 
pozemku školy 
4. Učit méně věcí, ale více podstatné 
5. Vytvořit uzamčené prostory pro kola 
6. Opravit zvonky v nejvyšším patře 
7. Vařit chutnější obědy 
8. Dávat větší porce jídla 
9.-11. Organizovat návštěvy firem (exkurze) 
9.-11. Vyměnit/opravit staré židle ve fyzice 
9.-11. Doplnit počítač a hodiny do třídy 6. B 
 
 
Které problémy vidí žáci k řešení ve městě:  
 
1.  Více veřejných WC 
2. Opravit hřiště v Klášterních zahradách – u Speciální základní školy 
3. Zajistit lepší veřejné osvětlení 
4. Doplnit venkovní tělocvičny (Větrník) 
5. Opravit Michalský park 
6. Opravit schody pod Festunkem 
7. Opravit traky na Báře 
8.-10. Doplnit více odpadkových košů 
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8.-10. Něco udělat s nádražím (bus) 
8.-10. Doplnit na přechody pro chodce chybějící semafory 
 
 
Dalším efektem Školního fóra je, že se žáci naučí své názory obhájit a následně také 
prezentovat. Názory a výstupy z fóra budou žáci později prezentovat samotnému vedení 
města. Z rozpočtu Zdravého města Chrudim pak také na žáky vybraný projekt či projekty 
poputuje 30 tisíc Kč. Školní fórum by se tím mělo dobrat skutečně hmatatelného výsledku. 
 
Při realizaci Školního fóra čerpalo Zdravé město Chrudim z metodiky Národní sítě Zdravých 
měst ČR, a to na základě zkušeností s realizací Mladých fór ve Zdravých městech. 
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