
PARTICIPACE VE ŠKOLÁCH



PARTICIPACE

• z latin.  partem capere ( účast/ podílet se na něčem)

• zapojení žáků základních a středních škol – podílet se na rozhodnutích

• pozitivní rozvoj a lepší budoucnost

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ

• veřejnost aktivně rozhoduje o části rozpočtu města

• přínos:  uvědomění si významu veřejných financí, být součástí rozhodovacího procesu



PARTICIPACE VE ŠKOLÁCH
pro žáky od 10 let

• okamžité/ dlouhodobé výhody pro všechny zapojené strany

• zapojí se žáci, učitelé, rodiče, město i okolí školy

• učí děti být odpovědnější vůči okolí

ROZVOJ DĚTÍ

• hlasovací návyky
• prezentační dovednosti
• kreativita
• spolupráce se spolužáky
• snadnější zapojení do veřejného života



PARTICIPACE VE ŠKOLÁCH

• zábavná, motivační

• finančně ani administrativně nenáročná

• praxe: žáci sledují výsledek svého úsilí, vidí názor který vede ke konkrétnímu řešení

finanční obnos rozhodnutí žáků realizace projektu

PROCES



1. DEFINOVÁNÍ A SEZNÁMENÍ S PRAVIDLY

2. DISKUZE/WORKSHOP

3. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ REALIZOVATELNOSTI

4. ŽÁKOVSKÉ KAMPANĚ

5. HLASOVÁNÍ

6. ZVĚŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

7.REALIZACE PROJEKTŮ

CYKLUS ŠKOLNÍ PARTICIPACE



1. DEFINOVÁNÍ A SEZNÁMENÍ S PRAVIDLY

Tato fáze se týká vedení školy.

stanovují se:

• finanční požadavky

• rozpočet na jednotlivé projekty

• rozsah projektů

• účastníci

• harmonogram

• metody hlasování



2. DISKUZE/WORKSHOP
DELIBERACE

• deliberace je diskuze žáků

• CÍL: žáci navrhnou vhodné projekty



3. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 
REALIZOVATELNOSTI

• seznam projektů vyhodnotí komise zástupců vedení školy

• vyloučí se nerealizovatelné projekty 

• konečný seznam projektů je představen celé škole



4. ŽÁKOVSKÉ KAMPANĚ

• předkladatelé/zastánci projektů musí získat 
podporu projektu

• oslovují spolužáky a rodiče formou kampaní

formy kampaně:

• plakáty

• letáky

• videa

• facebookové stránky 



5. HLASOVÁNÍ

• seznam projektů zanese školní koordinátor do hlasovací 
aplikace D21

• poté proběhne hlasování



6. ZVĚŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

• online hlasování – výsledky jsou k dispozici ihned

• vedení školy  uspořádá akci – představí se vítězné projekty



7.REALIZACE PROJEKTŮ

• projekty jsou realizovány dle náročnosti a specifických 
požadavků 

• doba zrealizování - co nejdříve



PŘÍNOSY

PRO ŠKOLU

• posiluje pocit zodpovědnosti žáků vůči škole

• vytváří demokratickou atmosféru třídy

• zvyšuje spokojenost ve třídě

• získání  informací k dalšímu využití

PRO ŽÁKY A STUDENTY

• pochopení pravidel pro fungování společnosti

• prohlubuje toleranci

• učí samostatnosti

• vede ke schopnosti kompromisu

• rozvíjí finanční gramotnost

• rozvíjí kreativitu a společný záměr



SPOLEČNOST D21

• založena v roce 2013

• působí v 8 zemích

• spolupracuje s více než 80 partnery po celém světě

• spolupráce: Říčany,  New York City, ŠkodaAuto, Eu - Empatia



DĚKUJI ZA POZORNOST
A

PŘEJI PĚKNÝ DEN


