
Š*ohí íotav českých městech
wkmďně podporuií participacfr ďětí
Majíse žácizákladních školsvými názory podílet na utváření
prostoru města, ve kterém žijí? Proč? A pokud ano, jak to celé
provést? Od roku 2015 organizuje Národní síťZdravých měst ČR
ve spolupráci se zák|adními školami tzv. školní fóra. Účastní se
jich žáci druhého stupně základní škoIy, aby vymysleli a shodli
5e na tom, co je možné v jejich škole a v jejich městě změnit
k lepšímu. Následně své nápady obhajují před spo|užáky,
ředitelem školy a zástupci města.

NÁVRHY oĚrí eÝvnlí lNsPlRATIVNí
l PRO DOSPĚLÉ
Cílem výzkumu bylo i hodnocení orga-
nízace a smyslu školních fór z pohledu
všech zapojených dospělých aktérů (tj.
zastupitelů, městských koordinátorů,
ředitelů škol a učitelů). Většina z nich
lyjadřuje s iniciativou NSZM naprostou
spokojenost. Iediná z 28 zapojených škol
nebyla spokojena s průběhem diskuse,
a to kvůli až přílišné kritičnosti žáků vůči
škole.

Většina zapojených dospělých však po-
važuje návrhy žáků za zajímavé a inspira-
tivní, protože pohled dětí na město a školu
se Iiší od pohledu dospěIých. Zejménaza.
stupitelé a úředníci měst vyjadřovali pře-
kvapení nad zájmem žákťl o město i nad
tim, že děti realisticky přemýšlejí, jak jei
změnit. Navíc se nebojí říct a obhajovat
svůj názor. Pozitivně je překvapilo, že děti

1 umízazajímavé aktivity města i pochválit,
i zatímco dospělí se oblrykle zaměřují jen

na kritiku.
Za jednoznačně pozitivní Ize cb,ápat

vliv školních fór na rozvoj dětí, které si r,y-
zkouší formulovat svůj názor, obhájit ho
v diskusi s ostatními, resp. naučit se dojít
ke shodě, a následně prezentoval záméí
aktérům s reálným vlivem na jeho usku-
tečnění.

Konečně dospělí v rozhovorech uváděli,
ževnímají, jaku dětí školní fóra probouzejí
zájem o město a školu. Díky svému zapo-
jení si podle nich začnou obojího vtcvážií.
Do budoucna se pak díky této zkušenosti
může u dětí probudit zájem o politiku čil
veřejné dění obecně.

Na FSE UJEP probíhá v těchto dnech
u dětí zapojených do školních fór prů-
zkum, ktery si klade za cíI tenío vliv ověřit
(zde se sluší poděkovat projektu OP \\1/
SMART-ITI CZ.jZ.Lu l 0.0 l 0.0 l 17 _04B l 00
07435).

Závěrem jemožné shrnout, že školní fóra
jsou zajímavý nástroj podporující partici-
paci dětí. Mohou přinést zajímavé podněty
pro všechny zapojené. Každý rok se zlyšu-
je počet měst a škol, které se této aktivity
účastní.

Pokud máte také zájem děti či širokou
veřejnost do rozhodování ve vašem městě
zapojit, nejjednodušší cestou je obrátit se
na NSZM disponující praktichfoni zkuše-
nostmi a metodikami k uskutečnění ško1-
ních fór, ale i dalších participativních pří-
stupů. r
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EP319 jgdnodenní akce se na spolupracu-
§ jících zaikladních školách koná jednou
fi ročně a organizuje se podle vyŽkouše-

né metodiky Národní sítě Zdraqich měst ČR
(NSZM). Kromě zásťupců školy se jí účastní
i městský koordinátor NSZM a místní po-
litik. Spolupráce školy a města je přitom
klíčem k tomu, aby se vybrané náwhy dětí
mohly stát v budoucnu rea]itou a aby děti na
místě měiy možnost získat zpětnou vazbu
od reievantních aktérů, proč některé z ná-
padů realizovány být nemohou.

Jednou zapojené školy se ke školnímu
fóru obr,ykle rády wacejí. V takovém pří-
padě další školní fórum začíná informací
o stavu vybraných záměrů z minulých let.
Cílem školních fór je tedy na jedné stra-
ně naučit žáky zéůdadních škol přemýštet
o prostoru, ve kterém žijí, a zapojít je do
participativních procesů, a na druhé straně
posky,tnout vedení školy a města zpětnou
vazbu kjejich krokům z pohledu dětí.

CO ŽÁKY NEJČASTĚJl ZAJÍMÁ
Ve školním roce 20IBl20l9 probíhala škoi-
ní fóra ve 14 česlgích městech na 28 zéNad-
ních školách. Studentka Fakulty sociálně
ekonomické Univerzi§I. E. Purkyně v Ustí
nad Labem (FSE U]EP), Katrin Strohbau-
chová provedla v rámci své diplomové
práce řízené rozhovory s jejich dospěllfuni
účastníky. Zjisťla, že v rámci školy žáci nej-
častěji nawhují úpralu nebo rozšíření na-
bídky stravování, doplrrění r,ybavení školy,
možnost trávit přestávky venku nebo před-
kládají návrhy na nové mimoškotní akťvi-
ty. V jednom případě se objevil náwh na
i.lryna]ování chodeb školy, do jeho ž rcafiza-
ce se pak v rámci lýtvamé qícholy zapojili
i samotní žáci,

Mezi náwhy rykajícími se města rezo-
nova]a nejvíce problematika dopravy (fre-
kvence spojů, bezpečnost, oprava či vy-
budování cyklostezek, ch},tré autobusové
zastávky aj.). Dále to byla například témata
týkající se lybavení městského parku, pro-
gramu a služeb kina, pořádkuve městě, do-
bíjecích laviček aj.

Ve srovnání s náwhy na zlepšení ve ško-
1e jde většinou v prostředí města o časově

Mezi návrhy týkajícími §e města řezonovala nejvíce pro-
blematika dopravy, dále to byla například témata týkající
se vybavení městského parku, programu a služeb kina,
pořádku ve městě, dobíjeckh laviček aj.
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a finančně náročnější záméry. Přesto se
jich celou řadu daří zapojeným městům
uskutečnit. Některé ze zámérů podnět ze
strany žáků urychlil. Ne vždy je však reali-
zace možná.Y náwzích žaků se například
několikrát opakoval podnět týkající se mo-
dernizace vlakového nádraží. To však ne-
patří městu a z komunikace města s draha-
mi vyplyrrulo, že se nic takového neplánuje.

Významnou zpětnou vazbou pro zapo-
jené žad<y pakje, že některé projekty nelze
uskutečnit například kvůli komplikovaným
majetkovým vztahům nebo pro nedostatek
zdrojti. u jiných je pak realizace vázaná
na administrativrrí postupy a twá déIe než
jeden rok, Součástí celého procesu je tak
i diskuse o implementačních překžkách
zámérů, a o tom, proč je případně nutné
akceptovat důvody, že moIený zámér ne-
může být proveden.
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