MĚSTO KOPŘIVNICE
Místostarostka

25. dubna 2019
Pozvánka
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Město Kopřivnice společně se Základní školou Alšova připravuje pilotní projekt školního fóra ve
spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Přijměte prosím pozvání na první
ŠKOLNÍ FÓRUM
Kdy: 7. května 2019 od 9:00 hodin
Kde: zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice, 10. patro
Školní fórum je obdoba Mladého fóra, obvykle však probíhá přímo ve škole, tentokrát to bude na
půdě Městského úřadu. Na akci jsou se žáky kromě jejich nápadů na vylepšení ve městě a jeho
další rozvoj diskutovány i problémy a nápady na zlepšení v jejich škole.
Cílem akce je podnítit co nejvíce žáků, aby přemýšleli o rozvoji a možnostech zlepšení města a
probudit v nich zájem o okolí, o vyhledávání informací a naučit žáky přijímané informace kriticky
hodnotit. Prostřednictvím Školních fór chceme zapojit větší počet žáků, než umožňuje pořádání
pouze Mladého fóra, dosáhnout ztotožnění s okolím a ukázat, že mají možnost vývoj ve městě
aktivně ovlivňovat.
Program akce: Na začátku akce proběhne uvolňovací aktivita, aby se žáci, kteří spolu budou u
stolu pracovat, seznámili. V prvním bloku budou skupiny pracovat na námětech pro svou školu.
Odprezentují ostatním spolužákům své nápady a odhlasují si jejich pořadí. Ředitel základní školy
zhodnotí nápady a nastíní, jak by se s nápady mohlo ve škole pracovat. Následuje vědomostní
kvíz o škole a o Kopřivnici. Ve druhém bloku se budou žáci věnovat sepisování námětů pro město.
Opět budou spolužákům prezentovat, co ve skupině nadefinovali a odhlasují si priority, kterými
by se mělo město do budoucna zabývat. Zástupce města okomentuje návrhy žáků.
Rádi bychom, aby i mládež měla možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje své základní školy a
města současně. Budete-li mít možnost, přijďte se osobně podívat, jak fórum probíhá. Budu ráda,
pokud si z něj odnesete inspiraci pro svou školu a vůli spolupracovat s námi na další akci.
V případě dotazů, prosím, kontaktujte koordinátorku akce, Barboru Sopuchovou na tel. čísle
556 879 671 nebo prostřednictvím e-mailu: barbora.sopuchova@koprivnice.cz.
Těším se na viděnou.
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