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Studenti nymburských ZŠ si zahrají na zastupitele  

Nymburské základní školy se zapojili do projektu simulované zasedání zastupitelstva 
města, který pořádá organizace Agora CE o.p.s. ve spolupráci s městem Nymburk. Studenti 
si tak vyzkouší roli zastupitelů a společně s politiky budou řešit reálné problémy ve městě. 

Projektu se zúčastní žáci ZŠ a MŠ Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace, ZŠ  

a MŠ Nymburk, Tyršova 446 – příspěvková organizace. Studenti se v rámci projektu zúčastní 

jednání zastupitelstva 25. 4. 2018 a následující den, tedy ve čtvrtek 26. 4. 2018, budou 

dopoledne na radnici ve spolupráci s vedením města a případně dalšími zastupiteli 

připravovat své zastupitelstvo, které se pak následně uskuteční od 14 do 16 hodin v Obecním 

domě (i s využitím IT techniky, a tedy možností hlasování). Zasedání zahájí a povede zástupce 

vedení města. Program zastupitelstva je v rukou žáků. Obvyklou praxí je, že nejprve mladí 

„zastupitelé a zastupitelky“ rozdělí do fiktivních politických stran a představí své návrhy 

usnesení. Následně se je budou snažit obhájit v diskuzi a prosadit jejich přijetí při hlasování.  

 „Studenti si tak vyzkouší roli zastupitelů a společně s politiky budou řešit reálné místní 

problémy. Cílem projektu je zvýšit zájem studentů o komunální politiku a problémy jejich 

města. Reálná zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří, se pozitivně promítá do 

většího odhodlání a motivace mladých lidí zapojovat se do skutečného dění a rozhodování  

v obci. Svým zaměřením projekt simulace komunální politiky rozvíjí občanské kompetence 

studentů,“ prozradil místostarosta Ing. arch. Jan Ritter, který také povede samotné zasedání 

studentského zastupitelstva. 

Simulované jednání zastupitelstva je vyvrcholením dvoudenní simulační hry o komunální 

politice, kterou ve městě pořádá organizace Agora CE, o.p.s., ve spolupráci s městem 

Nymburk a místními školami 
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