
1. CO BYCHOM MĚLI ZMĚNIT V NAŠÍ OBCI - ANOTACE



V projektové dvouhodinovce (teoreticky se lze domluvit s učitelem/kou českého jazyka a spojit 
hodiny) se žáci dozví, jak funguje jejich obec, jak obec informuje občany o svém dění, kdo jsou 
jejich zastupitelé. Žáci se pokusí sami iniciovat změnu. 

13+

Žáci:
• seznámí se s webovými stránkami své obce
• zjistí, kdo jsou jejich zastupitelé a co mají v gesci
• budou sami iniciovat změnu u svých politiků

90 min. 

projektor, mobilní telefony žáků

ÚKOL 1. Transparentnost obcí:

V této aktivitě poznají žáci dostupnost informací o fungování obcí. Učitel rozdělí žáky do skupin a 
každá skupina se bude zajímat o jinou samosprávu. Skupiny rozdělí tak, aby v každé byl alespoň 
jeden žák “domácí” - tj. bydlící ve sledované obci.

Učitel vyzve žáky, aby se vžili do role novinářů a zjistili, které z jejich pohledu nejzajímavější téma 
se probíralo na posledním zasedání zastupitelstva sledované obce.

Žáci musí navštívit webové stránky své obce, kde by měli najít zápisy ze zastupitelstva (byť to není 
zákonná povinnost, bývají zápisy standardně zveřejněny). 

ÚKOL 2. Představení nej bodu:

Žáci pro ostatní skupiny ve 3 minutách shrnou nejzajímavější bod posledního zastupitelstva z 
jejich pohledu a svůj výběr odůvodní. 
(Např. schválení vyhlášky o nočním klidu, uzavření smlouvy s developerem, schválení smlouvy na 
rekonstrukci ulice)
Zároveň zmíní, jaké informace byli schopni ze zápisu získat. 
(Např. byla popsána diskuse v zastupitelstvu? Jsou k dispozici podkladové materiály pro body na 
zastupitelstvu?)

ÚKOL 3. Politická odpovědnost:

Učitel vyzve žáky, aby zmínili téma, u nějž mají za to, že by se naopak na zastupitelstvu řešit mělo, 
ale nenašli ho tam (např. téma související s okolím školy - intervaly hromadné dopravy, čistota 
veřejných prostranství, infrastruktura pro nemotorovou dopravu).

Vyzve žáky, aby v diskusi našli jedno nejpalčivější z témat, které by chtěli řešit. Případně ponechá k 
dalšímu úkolu více témat pro jednotlivé skupiny. 

ÚKOL 4. KONTAKT:

Učitel vyzve žáky, aby z webu obce zjistili jméno a kontakt zastupitele, který je za danou oblast 
odpovědný. 

Dále rozvine diskusi o tom, jakou formou by bylo vhodné daného politika oslovit. Nechá žáky 
přemýšlet, zda je vhodnější e-mail či označení politika na sociálních sítích. Cílem je vybrat ne-
jefektivnější způsob, jak od daného politika získat zpětnou vazbu a zároveň ho přimět konat či 
odpovědět žákům na dotazy. 

Po zvolení formy společně žáci sestaví obsah sdělení, které politikovi zašlou zvolenou formou. 
(S učitelem češtiny lze spolupracovat na češtinářsky precizní slohové stránce dopisu.)

Anotace:

Doporučený věk:

Cíle:

Délka: 

Pomůcky:

Postup:



Otázky pro třídu:
Co je efektivnější způsob kontaktu - napíše-li celá třída 1 dopis nebo každý žák pošle 1 dopis sám 
za sebe? 

REFLEXE: (5-10 minut)

Na konec hodiny zařadíme reflexi, kde se žáci zamyslí, co se v dnešní hodině dozvěděli a k čemu 
to poslouží. Z nabídnutých otázek si lze vybrat jen jednu nebo můžete žákům nabídnout, ať si 
vyberou otázku, která jim přijde nejpodnětnější. 

Jakou nejdůležitější informaci jste si z dnešní hodiny odnesli?
Jaká informace byla nejvíce překvapivá?
Co vás na dnešní hodině bavilo a proč?


