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I ÚVOD

Tento dokument vznikal přibližně půl roku a to z podnětu Realizačního týmu, práce s veřejností, Pracovních skupin (45 členů), které byly vytvořeny v
rámci jednotlivých Priorit projektu MAP v prosinci 2016. Dále z námětů dětí ze žákovských a studentských parlamentů 4 novoměstských škol, z živé
diskuze dětí s vedením Města NMNM a z dotazníkového šetření škol v NMNM (304 respondentů). Zásobník projektů (dále jen ZP) obsahuje náměty,
které jsou z různých oblastí, jsou více či méně reálné, finančně dostupné, časově náročné ...,  jsou zkrátka nápadem, jak zlepšit život ve škole, v jejím
okolí, v našem městě, v našem regionu. Zařadili jsme i nápady, které přímo nesouvisí s MAP jako takovým, ale byly navrženy a proto je předkládáme. 
ZP bude doplňujícím materiálem k povinným dokumentům projektu: ke Strategickému rámci MAP a Akčnímu plánu 2017-2018.¨

II POSTUPY
Další postup, co s náměty ze ZP:

1. Prvním krokem při sběru námětů do ZP bylo oslovení veřejnosti, následný sběr námětů. 
2. Dalším krokem předpokládáme diskuzi o návrzích, ZP  bude představen Řídícímu výboru, následně Pracovním skupinám. Materiál budeme 

diskutovat s vedením města NMNM. 
3. Z postupné analýzy a diskuzí by měly být vybrány projekty, které jsou smysluplné a které by se mohly v budoucnu realizovat. Budeme hledat 

finanční možnosti - prostředky města, krajské prostředky či podporu z operačních programů. Budeme hledat subjekty, které by mohly s 
realizací pomoci, popř. by sami realizovaly, ať už by šlo o jednotlivce, organizace nebo zájmové skupiny, školy nebo podniky.

4. Projekt MAP podporuje PODNIKAVOST dětí jako jedno z výchozích Opatření. Vybrané projekty proto poskytneme dětem našich škol a na 
základě již vytyčených kritérií (viz bod 2 a 3) vyhlásíme soutěž o nejzajímavěji zpracovaný "ŽÁKOVSKÝ PROJEKT" na vybranou aktivitu - 
termín předpokládáme na podzim 2017.

5. Tento dokument vznikl jako první v řadě, nabídneme jej v obecnější rovině ředitelům škol v obcích ORP NMNM a případně po dohodě se 
zřizovateli rozšíříme i do dalších částí našeho regionu.

III JAK DOKUMENT VZNIKAL - OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ČASOVÉ ROZPĚTÍ

 prosinec - duben 2017 - sběr námětů z řad veřejnosti (rámcové návrhy od členů Pracovních skupin), tak vznikla verze č.1 ZP/ČERNĚ

 duben 2017 - na základě verze č.1 vznikl dotazník pro děti místních škol, který rozvíjel některé oblasti ZP, některé byly zcela nové

 květen 2017 doplněno o náměty žáků novoměstských škol, kteří diskutovali s vedením města o projektu MAP/MODŘE

 červen 2017 - doplněno o náměty z dotazníků, určených pro děti škol NMNM (obě ZŠ, SOŠ, GYNOME)/ZELENĚ
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PODPORA SPORTU
 skokanský můstek pro děti
 širší využití atletického stadionu
 požadavek na rozšíření nabídky sportovních aktivit, zaměřených na všestrannost, po ukončení ZŠ není návaznost na Mgr. Holubovou
 využitelnost hřiště před gymnáziem
 ŠAMPIONÁDA - sportovní soutěže obcí ORP/atletika
 bobová dráha, U-RAMPA, skate
 parkour, workoutové hřiště
 trampolína, skákací hrad
 zimní stadion, kluziště dostupné školám i veřejnosti
 posilovna jako přístavba tělocvičny II. ZŠ
 gymnasticko-cvičební sál /tento sál by sloužil pro rozvoj obratnosti, pohyblivosti a rychlosti dětí. Byl by vybaven vhodnou podlahou s odpružením, řadou 

variabilních žíněnek, žebříků, hrazd, ribstolů, „šplhadel“, …atd. Samozřejmě velikou výhodou by bylo stavební propojení této místnosti s budovou II. základní 
školy. Jako realizovatelná varianta se nabízí krytý nadchod nad silnicí Sportovní za atletickým stadionem.

 lanové centrum, slacklline
 půjčovna kol
 lepší zázemí pro florbal
 taneční kroužky

PODPORA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
 učení zážitkem
 praktická ochrana přírody
 přírodní učebny
 pořízení vybavení umožňující technická měření v terénu
 revitalizace prostředí, výsadba nových stromů apod 
 podpora a posílení stávajících aktivit, které umožňují cílové skupině přenášet teoretické poznatky do praxe (Čistá Vysočina, model přírodní učebny...)
 předávání příkladů dobré praxe z regionu (prezentace zdařilých projektů a aktivit)
 rozvoj spolupráce a společných (síťových) projektů (školy, neziskové organizace, aktivní jednotlivci, obce)
 zapojení veřejnosti do praktické ochrany přírody – učení se zážitkem (dobrovolnické akce, obnova cest, výsadby stromořadí)
 zapojení zemědělců do EVVO aktivit (exkurze, ukázky šetrného způsobu hospodaření...)
 zapojení škol do praktické ochrany přírody - posilování schopnosti převádět teoretické poznatky do praxe, posilování praktických dovedností (přírodní učebny, 

monitoring, péče o přírodně cenné lokality)
 posílení role aktivních jednotlivců – podpora realizace zajímavých nápadů – systém malých grantů (administrativně nenáročný systém malých grantů v řádu 

tisíců Kč – možno využít zkušeností neziskových organizací, které takové systémy v minulosti administrovaly)
 lesní obora se zvířaty
 zvířecí farma, záchranná stanice pro zvířata, lesní zvířecí školka
 školu pro psy, statek nebo farma, kde budou koně, malou zoo
 město by mělo konečně začít něco dělat pro záchranu naší planety
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SLUŽBY v oblasti školství
 stojany na kola v blízkosti škol, konkrétně před 1. ZŠ, SOŠ Bělisko (možná spolupráce na výrobě?)
 možnosti využití krčku o velké přestávce, ve volných hodinách, po výuce
 zájem o možnost trávit přestávky venku
 pro děti, žáky s studenty "zlevnit" vstupy na akce, atletický stadion, fotbal
 autobusy zdarma pro děti a mládež na exkurze, sportovní utkání, výlety
 možnost dojíždění externích trenérů nebo učitelů na obce
 klubovna bez poplatku pro děti čekající na autobus
 společný projektový manažer pro školy a školky
 databáze pracovních míst v oblasti školství - volné kapacity asistentů, poloviční úvazky pedagogů, učitelů na MD nebo v důchodu, kteří by měli zájem v případě 

akutní potřeby vypomoci
 alternativní základní škola - v ZR funguje ŠKOLA NA RADOSTI

ZUŠ - sál se stálou elevací

LETNÍ BROUZDALIŠTĚ na náměstí

VYSOČINA ARÉNA - koncerty
BOSOHOHÁ STEZKA/chodníčky, nejlépe uzavřený prostor kvůli psům, kočkám atd.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 dostupnost dopravních prostředků

 spolupráce s Městskou policií - dopravní víkendy

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
 rozšíření, podpořit výuku sjezdovek a snowboardu - příspěvek na vlek a mzdu  trenéra z EU?
 to samé v létě: lezení, jízda na kolech, výuka plavání v lázních nmnm atd…

SLUŽBY PRO RODINY S MALÝMI DĚTMI
 další prostor pro matku s dítětem/přebalování, kojení, přihřívání mléka/family Point
 placené hlídání dětí

RELAXAČNÍ PARK
VIDA park - teleportvat k nám do NMNM
PROSTOR vymezený a řádně označený pro psy/stráň mezi fotbalovým stadionem a rybníky
BIBLIOBOX - možnost vrácení knih do boxu v době, kdy není v knihovně otevřeno
KOMUNITNÍ ZAHRADA
PODPORA PROTIDROGOVÉ POLITIKY - REVOLUTION TRAIN, sportem proti drogám apod.
WEB 

 přehledný portál kroužků a aktivit pro děti s možností filtrů/věk dítěte, zaměření
 elektronický prodej lístků na akce KD, nový systém zadávání akcí do kalendáře NMNM + přehledný kalendář akcí

4



PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CIZÍCH JAZYKŮ 
 výlety do zahraničí
 výměnné pobyty, mezinárodní spolupráce škol
 obnovit spolupráci s partnerskými městy v Evropy

HISTORIE NAŠEHO MĚSTA - Projekt Kompletní rekonstrukce Horáckého muzea - přizvat děti k diskuzi, červen 2017
 chybí interaktivní možnosti vzdělávání
 zapojit s nápady více i DDM

HORÁCKÁ GALERIE - otevřít více veřejnosti

PODPORA KULTURY  - koncerty, hudební kluby 15+

Zajímavosti z dotazníků

Který druh sportu preferuješ – 20% gaučink

Co ty sám bys byl ochotný pro podpořený projekt udělat?
nic nevím pomohl bych hlasoval bych líp se učit nebudu se zapojovat, abych nic nepokazil
nevím, jsem víc ten typ, který si to nechá raději pro sebe a nebudu nic prozrazovat
šel bych za starostou, pomáhat, dobrovolnické práce
budeme vás podporovat
když budu mít čas, tak vám pomůžu

Vlastní vzkazy:
je to zbytečný
stejně se nic nestane a město si dělá, co chce
já si myslím, že je město v pohodě…
děkuji, že jste se nás zeptali
nevím-už musím do další hodiny ...
více podporovat hasiče
jsem ráda, že tu byly takové otázky a konečně jsem mohla vypustit svoje přání…
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10. Co ty sám bys byl ochotný pro podpořený projekt udělat?
nic
nevím
pomohl bych
hlasoval bych
 líp se učit
nebudu se zapojovat, abych nic nepokazil
nevím, jsem víc ten typ, který si to nechá raději pro sebe a nebudu nic prozrazovat
šel bych za starostou, pomáhat, dobrovolnické práce
budeme vás podporovat
když budu mít čas, tak vám pomůžu
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12. Vlastní vzkazy:

 je to zbytečný
stejně se nic nestane a město si dělá, co chce
 já si myslím, že je město v pohodě…
děkuji, že jste se nás zeptali
nevím-už musím do další hodiny ...
 jsem ráda, že tu byly takové otázky a konečně jsem mohla vypustit svoje přání…
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