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Tisková zpráva (16. června 2022) 

PROJEKT ŠKOLNÍ PÉBÉČKO 

Heslem „Prostě hraj, bav se a raduj se ze hry“, se řídili i někteří žáci na Základní škole, 

Příbram VII, 28. října 1, když si během školního projektu odhlasovali, že se za 20.000 Kč 

dokoupí a obnoví florbalové vybavení pro sportovní vyžití žáků během hodin tělesné výchovy. 

Základní škola, Příbram VII, 28. října se v letošním školním roce 2021/2022 zapojila do 

projektu Školní participativní rozpočtování (Školní Pébéčko) vyhlášeného městem Příbram. 

Město Příbram vyčlenilo částku 20.000 Kč pro každou zúčastněnou školu.  

Smyslem projektu je zapojit žáky školy do rozhodování a dali svůj hlas návrhu, kterým se 

vylepší zázemí nebo vybavení školy.                                                               

Zástupci žáků tříd 4. – 9. ročníků zpracovali jeden návrh za celou třídu. Vedení školy vybralo 

z šestnácti předložených návrhů tři návrhy postupující do hlasování. Vybrané návrhy žáci 

předložili jako projekt s předběžnou kalkulací, využitelností a technickou náročností na 

realizaci. Projekt prezentovali všem žákům školy z tříd zapojených do Školního 

participativního rozpočtování.                                                                               

V týdnu od 7. do 10. června 2022 proběhlo hlasování. Žáci hlasovali v aplikaci Decision 21, 

kterou provozuje společnost Instituce 21. Všichni žáci 4. – 9. ročníků obdrželi vygenerovaný 

unikátní PIN kód, kterým se přihlásili do hlasování a dali hlas jednomu z projektů.                                                                                                                         

Vítězným projektem se stal návrh na dokoupení florbalového vybavení.  Pro něj hlasovalo 

41% hlasujících žáků. Na dalších místech se umístily projekty uvedené v tabulce. 

Název projektu Počet hlasujících (v %) Umístění 

1. Florbalové vybavení 72 (41%) 1. místo  

2. Trička se školním logem 52 (30%) 2. místo 

3. Herní prvky do školní zahrady 50 (29%) 3. místo 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 16. června 2022. Zástupcům třídy vítězného projektu 

byl předán diplom.         
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V průběhu jednotlivých fází projektu žáky náplň i práce na projektu samotném bavila. Na 

vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké to je komunikovat s různými věkovými skupinami svých 

spolužáků a jak před nimi vystupovat. Zjistili, že spolupráce je důležitá a že překonat 

nervozitu není nijak jednoduché. Všichni se s tím statečně vyrovnali a po prezentacích 

projektů všem  bylo líto, že to nakonec tak rychle uteklo.  

Žáci se již teď těší na další ročník Školního Pébéčka. 
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