
     
 

Kontakty: 

Bc. Iva Hájková, Odbor školství, kultury a místní Agendy 21, iva.hajkova@praha21.cz, tel. 777 457 914 

Informace o žákovském zastupitelstvu v Újezdě nad Lesy jsou umístěny na adrese: 

http://www.praha21.cz/kontakty/skolstvi/zakovske-zastupitelstvo.html  

 

Dětská zastupitelstva se setkala v Litoměřicích 

Tisková zpráva MČ Praha 21 vydaná dne 10. 12. 2014 

 

Město Litoměřice pořádalo setkání dětských zastupitelstev 8. 12. 2014 ve spolupráci s MČ 

Praha 21 – Újezd nad Lesy, MČ Praha 7 a MČ Praha-Libuš. Setkání se zúčastnilo okolo 50 

dětí ve věku od 12 do 19 let. Cílem je předávání si zkušeností s prací „dětského“ zastupitele a 

vzájemně poznávat své kolegy. Setkání organizačně zajistilo Středisko ekologické výchovy a 

etiky Rýchory "SEVER" se sídlem v Litoměřicích. 

 

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy má ustanovené žákovské zastupitelstvo (ŽZ) od listopadu 

2012. Základní činností ŽZ je práce na různých projektech týkajících se dětí a mládeže 

v Újezdě nad Lesy, pořádání osvětových kampaní, realizování anket a dotazníkových šetření 

jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Děti se tak v tomto roce zapojily do kampaně Den 

mobility, uspořádaly ve spolupráci s Městskou policií Praha akci Vychovej si svého psa a 

spolupracovaly na dotazníkovém šetření mezi občany s cílem zjistit, co se jim v Újezdě nad 

Lesy líbí a co nelíbí. Snažíme se je i vzdělávat v oblasti fungování samosprávy městské části. 

 

V Litoměřicích se setkala čtyři zastupitelstva. V rámci společných aktivit si děti prohlédly 

expozici bývalých vápencových dolů, poznaly město Litoměřice a zapojily se do společné hry 

týkající se vnímání veřejného prostoru z různých pohledů. „V Litoměřicích působí dětské 

zastupitelstvo pod ekologickým střediskem a úzce spolupracujeme s Městským úřadem 

v rámci projektu Zdravé město“, říká koordinátorka dětského zastupitelstva, „v současné 

době například pracujeme s dětmi nad podklady pro vytvoření hřiště na venkovní cvičení 

street workout.“ 

 

Setkala se dětská zastupitelstva, která jsou zapojena do projektu Zdravé město a místní 

Agenda 21 (více na www.nszm.cz). V rámci tohoto projektu je v hl. městě Praze nově 

ustanoveno další dětské zastupitelstvo, a to v MČ Praha 14. Děti tak spolupracují s městskými 

částmi nad zkvalitněním života a učí se komunikovat s vedením městských částí při 

prosazování některých dobrých nápadů. 
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