
A MÁME HOTOVO!!!            

 

Dne 24. 6. 2019 se uskutečnilo závěrečné setkání u příležitosti 
ukončení projektu Mladí ladí D-Dur.  

Do celoročního projektu byla zapojena třída CU1 Střední škola 
společného stravování Ostrava, přísp. org.. V rámci tohoto 
projektu bylo realizování mnoho aktivit včetně třídenního 
pobytu v Horním Maršově ve Středisku ekologické výchovy 
SEVER. Žáci měli možnost navázat demokratický dialog s osobami s rozhodovací pravomocí a  na základě 
vytvořené vize mapované oblasti realizovat projektový záměr přispívající k udržitelnému rozvoji dle Obce 2030. 

Zvolený a obcí schválený realizovaný projekt byl vybrán na dvou setkáních se zástupci obce (1. a 8. 4. 2019) z pěti 
žáky navržených možnosti: 

 Úprava podchodů 
 Umístění kontejnerů na exkrementy zvířat 
 Instalace informačního rozcestníku 
 Bezpečnost na přechodu pro chodce 
 Osvětlení lesoparku 

 
Na základě jednání byl zvolen a také 11. 4. 2019 na sdílecím setkání škol zapojených do projektu Mladí ladí D-dur 
prezentován vítězný projekt a to umístění informačního rozcestníku. 
 
Následovalo období příprav, návrhů a schvalování a 20. 6. 2019 byl rozcestník, který žáci třídy navrhli doplnit 
ještě o QR kódy, nainstalován v blízkosti tramvajové zastávky Josefa Kotase v Ostravě  - Hrabůvce. Rozcestník 
informuje o cestě k Lesoparku Bělský les, o směru k Finančnímu úřadu a Poliklinice a také o Kulturním zařízení K-
Trio.  
 
Svou celoroční práci žáci prezentovali dne 24. 6. 2019 na závěrečném setkání, které se konalo za účasti 
místostarostky Mgr. Dagmar Hrabovské, místostarosty Bc. Zdenka Hűbnera, Ing. Petry Bálkové a Mgr. Nikoly 
Juraszkové, vedení střední školy a také koordinátorky Střediska ekologické výchovy SEVER Ing. Elišky Hájkové 
v budově SŠ společného stravování. 
 
Celé setkání bylo vedeno v přátelském a slavnostním duchu. Prezentující žáci třídy CU1 prezentovali svou práci 
a  byli velice pozitivně hodnoceni všemi účastníky, nejen za svůj samotný projev během setkání, ale především 
za vykonanou celoroční práci, jejímž výsledkem je realizovaný projektový záměr – ROZCESTNÍK. 
 

        

 

http://www.skolaprozivot.cz/aktualita-3238/Pojdte-s-nami-ladit-v-%E2%80%9ED-DUR%E2%80%9C.html

