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PŘÍSPĚVEK PRO ROK 2023 

  

  Je tady možnost podat návrh na zvelebení naší 

školy prostřednictvím žákovské samosprávy – 

školního parlamentu.  

  

Chceš rozhodovat o tom, jak to má v naší škole vypadat? 

Máš nějaké nápady, jak to u nás vylepšit? 

Pro naši školu je připraveno 20 tisíc korun, jak je využijete, 

je jen na Vás - žácích. 

Tyto peníze jsou určeny jen a pouze pro Vaše nápady a Vy 

sami rozhodnete, na co budou využity. 

 KDO? 

Kdo může podat návrh? S nápadem může přijít kdokoli z Vás – žáků naší základní 

školy. Návrh může podat jednotlivec, skupina žáků, nebo celá třída. Mohou se zapojit 

žáci ze všech ročníků.  

 CO? 

Jak může Tvůj nápad vypadat, co musí splňovat? 

-        Musí přispívat ke zlepšení prostředí ve škole, 

-        musí sloužit žákům a dalším uživatelům školy, 

-        musí být realizován v budově školy nebo jejím okolí (tzn. v areálu školy), 

uvnitř i venku, musí být šetrný k životnímu prostředí a nesmí být v rozporu se 

zdravým životním stylem, 

-        musí být předložen písemně, stručně a jasně.  

JAK? 

Jak se můžeš zapojit a jak probíhá celý proces? 

1.     Příprava 

Seznámíš se s pravidly, připravíš svůj návrh, pokud si nebudeš vědět rady, 

obrátíš se na školního koordinátora Ing. Vladimíra Přidala, který Ti pomůže. 

 



2.     Podání žádosti 

Nápad je nutno odevzdat na formuláři vydaném koordinátorem, vyplnit 

všechny požadované údaje, rozpočet a případné přílohy (obrázky, mapy apod.). 

Žádost včetně příloh odevzdej školnímu koordinátorovi osobně nebo 

prostřednictvím žáků v žákovské samosprávě ve Tvé třídě. 

3.     Kontrola a úprava návrhů 

Zkontrolujeme, jestli je Tvůj návrh v pořádku a splňuje všechna pravidla. 

Pokud narazíme na problém, společně s Tebou jej doladíme. 

4.     Prezentace návrhů a hlasování 

Všechny předložené a zkontrolované návrhy budou zveřejněny na webových 

stránkách naší školy www.1zsspk.cz 

Zároveň také proběhne prezentace nápadů před spolužáky. Svůj návrh jim 

představíš a přesvědčíš je, že právě ten Tvůj je ten nejlepší. 

5.     Výběr vítězných projektů 

O všech předložených projektech budou hlasovat vaši zástupci v žákovské 

samosprávě – školním parlamentu. 

6.     Realizace 

 Vítězný projekt bude realizován, aby mohl škole a žákům 

sloužit co nejdříve.  

Způsob a termín vyúčtování bude stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí účelového NIV 

příspěvku. 

KDY? 

Kdy to vlastně celé proběhne? 

Příprava a podání žádosti    9. 3. – 30. 3. 2023 

Kontrola a úprava návrhů   1. 4. – 16. 4. 2023 

Prezentace návrhů a hlasování 17. 4. – 30. 4. 2023 

Realizace vítězných projektů   1. 5. – 30. 6. 2023 

  

Kontaktní osoba: 

Ing. Vladimír Přidal – školní koordinátor účelového finančního příspěvku. 

E-mail: pridal@1zsspk.cz  
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