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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

náš nadační fond Modrá Rybka bude 8. října 2020 organizovat již podruhé v prostorách Magistrátu  

hl. m. Praha dětskou konferenci s názvem „Dnes jsem jako zastupitel“ pod laskavou záštitou zastupitelky                    

a předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělání hl. m. Prahy Ing. Mariany Čapkové. Cílem konference je 

seznámit žáky a studenty s prací pražského magistrátu. V jednacím sále v prostorách MHMP si žáci a 

studenti vyzkouší, jak mohou prosadit své názory a vyzkouší si, jakým způsobem se přijímá usnesení.  

Jedná se o setkání žáků a studentů ve věku 13– 17 let, kteří aktivně diskutují na předem dané téma. 

V tomto ročníku budeme hovořit na zcela aktuální téma: Jak by měla Praha postupovat při mimořádných 

událostech. Měla by mít vlastní krizový plán? Kdo by měl o něm rozhodovat? Jak by měla probíhat výuka na 

školách? Prezenční nebo distanční docházka do školy, případně za jakých podmínek? Jak by měl Magistrát 

informovat občany o chystaných opatřeních. Téma bude zpracováno do usnesení, které budou mladí 

diskutovat, měnit a posléze hlasovat.  Po přihlášení Vám zašleme podrobnosti k tématu i konferenci. 

Účastníci budou mít rovněž možnost se seznámit i s prostorami Magistrátu na Mariánském náměstí 

v Praze, vyzkoušet si, jak náročné je vznášet argumenty a protiargumenty na dané téma. 

Akce se zúčastní zastupitelé napříč politickým spektrem. Naším záměrem je, aby se mladí setkali a 

diskutovali se zastupiteli „NAŽIVO“. Nejedná se o žádnou politickou agitaci. 

Na závěr konference budou mít účastníci možnost diskutovat se zastupiteli na jakékoliv téma. 

Konference je jednodenní v rozsahu 4–5 vyučovacích hodin a je bezplatná. Usnesení z konference budou 

zástupci z řad účastníků předávat na zasedání zastupitelstva (v jiný den konání, než bude dětská 

konference) přímo panu primátorovi MHMP. 

 
Pokud se chcete seznámit i s dalšími aktivitami Nadačního fondu Modrá Rybka, prosím podívejte se 

na naše webové stránky www.modrarybka.eu nebo náš Facebook. 
 

Koordinátorka projektu: Mgr. Hedvika Pánková Nejedlá email: dnesjsemjako@gmail.com 

 

Přihlašování na: https://modrarybka.eu/projekty/dnes-jsem-jako/ 

 

 

„Člověk má rozum, aby rozeznával a vůli, aby volil cokoli je kde dobrého nebo zlého.“ J. A. Komenský 

 

 

Za Nadační fond Modrá Rybka 

Ing. Lucie Lišková v.r. 

ředitelka Nadačního fondu Modrá rybka 
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