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Participatívny rozpočet pre našu školu. Ako na to? 

Do participatívneho rozpočtu sa môže zapojiť každá trieda školy. „Búrka nápadov“ bude 

prebiehať dňa 27.2.2020 v každej triede (triedne kolo) a bude vybraný jeden najlepší nápad za 

celú triedu. Tento nápad budú prezentovať zástupcovia tried v dňoch 18.3.2020 – 20.3.2020 na 

tzv. celoškolskom kole – schvaľovanie projektov. Na celoškolskom kole sa vyberie 6 najlepších 

nápadov z jednotlivých tried. a postúpia do záverečného hlasovania. Každý projekt nemôže 

prekročiť hodnotu 1000 EUR. Projekty, ktoré postúpia do záverečného hlasovania môžu využiť 

svoju propagáciu v dňoch 28.3.2020 – 10.4.2020. 

26.2.2020, 10:40 

Workshop nápadov 

Žiaci v rámci každej triedy si vyberú ten najlepší nápad,  ktorý bude rozpracovaný do 

formulára  „Naša idea pre školu“  v podobe projektu (triedne kolo).  

 

Pred „búrkou nápadov“ – teoretická vzdelávacia fáza (3 vyučovacie hodiny) 

 

Tieto hodiny výučbu, ktoré podnecujú samostatné uvažovanie študentov o meste 

v ktorom žijú, kde navštevujú školu, o našej spoločnosti a rozvíjaní ich občianskych 

kompetencií. Študenti nachádzajú odpovede na otázky čo je to komunita? Čo môžem spraviť 

pre svoju komunitu ja a čo mi dokáže moja komunita dať? Ako sa tvoria verejné politiky? Ako 

verejné politiky fungujú v našom okolí? Čo z pohľadu študentov treba v meste zmeniť? Ako sa 

mesto stará o mladých, starých, ľudí s postihnutím? Na koho sa môžeme s konkrétnym 

problémom obrátiť? V kompetencii akého orgánu samosprávy je daná politika? Študenti 

analyzujú textové úryvky zákona o obecnom zriadení, zákona o samospráve, VZN,  spracúvajú 

spoločnú víziu mesta a stanovujú SMART ciele pre jeho rozvoj. Pripravujú kampane, tlačové 

konferencie, diskusie vo formáte „O 5 minút 12“, kde sa stretávajú dvojice oponentov, ktoré 

vždy dbajú na používanie vecných argumentov bez neoverených informácií. 

 

 

23.3.2020 – 25.3.2020 

Schvaľovanie projektov 

Určená komisia (riaditeľ školy, zástupca pre teoretické vyučovanie, zástupca pre 

odborný výcvik, zástupkyňa pre technicko – hospodársky úsek, hlavný majster odborného 

výcviku, pedagogický a nepedagogický zamestnanci v rade školy, žiak pôsobiaci v rade školy) 

prehodnotí projekty navrhnuté zástupcami jednotlivých tried a vyberie do záverečného 

hlasovania 6 projektov (celoškolské kolo). 

Praktická vzdelávacia fáza 



 

To, čo sa doposiaľ študenti naučili v teoretickej forme, si teraz vyskúšajú v praxi - 

participatívny rozpočet sa zavádza do života školy. Študenti prichádzajú s nápadmi na zlepšenie 

školského prostredia alebo školskej klímy, spolupracujú pri rozvoji nápadov do podoby 

projektov, diskutujú o projektoch svojich spolužiakov, vedú vlastné kampane 

a prostredníctvom elektronickej aplikácie svojimi hlasmi rozhodujú o víťazných projektoch. 

 

28.3. – 17.4.2020 

Kampaň 

Dňa 28.3.2020 prezentácie  výsledných 6 projektov (max.10min.) s podrobnou analýzou 

nákladov pred určenou komisiou (všetci prítomní žiaci školy, pedagogickí a nepedagogickí 

zamestnanci). Spropagovanie a predstavenie projektu „Naša idea pre školu“ žiakmi 

jednotlivých tried prostredníctvom rôznych možností (sociálne siete, nástenka, TV...).  

 

20.4.2020 

Hlasovanie 

Hlasovanie bude prebiehať online hlasovaním. Žiaci budú hlasovať prostredníctvom 

elektronickej triednej knihy (zber údajov - zodpovedný triedny učiteľ). Hlasovania sa zúčastnia 

všetci žiaci školy a pedagogickí zamestnanci školy, pričom každý hlasujúci môže podporiť dva 

projekty. Vyhlásenie výsledkov bude ukončené dňa 15.4. do 12.00hod. Projekty s najvyšším 

počtom hlasov budú určené na realizáciu. Realizované budú všetky projekty, ktoré sa na 

základe finálneho poradia projektov v hlasovaní zmestia do sumy vyčleneného participatívneho 

rozpočtu – 1000,- Eur z rozpočtu TTSK. Predpokladá sa realizácia 1-3 projektov. 

 

 

 

 

 

 

 


