
 

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město 

 

Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si 

cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení, rybářský lístek apod. Na 

úřad tedy chodí hodně lidí, ale jeden den tam byly i děti,  a to celá třída VI.E  ze ZŠ Boskovice, 

pracoviště Slovákova, která se zapojila do projektu Hra na město. Šli  jsme se podívat, jak 

probíhá takový běžný den na úřadě. Někteří z nás byli na úřadě poprvé, jiní už dříve v 

doprovodu svých rodičů.  

V hodinách Výchovy k občanství jsme se seznámili se správou města Boskovice a cílem dne 

stráveného na MěÚ bylo nejen setkat se s vedoucími jednotlivých odborů MěÚ a seznámit se 

s jejich prací, ale především zjistit, jak to na úřadě chodí a jak moc je práce těchto lidí 

důležitá. Na MěÚ nás přivítal pan tajemník David Škvařil a uvedl do malého zasedacího sálu. 

Celkový vzhled místnosti nás překvapil. Zasedli jsme ke kulatému stolu, v místnosti nás 

nezaujali jen židle, ale také menší stříbrné zásuvky, které sloužily k nabíjení notebooků. 

Většina z nás by něco takového chtěla domů . Pan tajemník nám vyprávěl různé 

zajímavosti, ukázal získané ocenění za webové stránky města a popsal, jak to vlastně vypadá, 

když se zde o něčem rozhoduje (např. kde sedí paní starostka, paní místostarostka pan 

místostarosta  a další členové městské rady). 

Poté jsme se rozdělili na 2 skupiny, jedna zůstala na Masarykově náměstí, ta druhá šla na 

druhou budovu MěÚ na nám. 9. května. Při setkáních s vedoucími jsme byli překvapeni, kolik 

informací si musí jednotlivé osoby na různých odborech zapamatovat. Zaměstnanci byli  

vstřícní a ochotní odpovídat na všechny naše dotazy, které  jsme jim položili, a to včetně 

podrobností a zajímavostí. Ale ne všichni  byli ochotní takto odpovídat. Někteří neřekli skoro 

nic a všechny informace nám sami napsali, někteří nás naopak zahrnuli tolika informacemi, 

které  jsme nepotřebovali vědět  a nemohli  jsme je ani nějak zužitkovat. Tak jsme zjistili, jak 

je důležité si naslouchat a vnímat, na co se nás druzí ptají, což by úředník měl umět.  

Po splnění tohoto úkolu jsme se pomalu přesunuli k paní starostce Haně Nedomové, která 

nás přivítala ve své kanceláři. Své křeslo přenechala během naší návštěvy jednomu z našich 

spolužáků a usadila se mezi nás. Moc hezky se nám s ní povídalo, dokázala nám na vše 

 odpovědět, a to je moc dobře. Je vidět, že funkci starostky vykonává  s radostí.

Tento den strávený na radnici je pro nás nová zkušenost do života. Setkání i povídání se 

všemi na úřadě bylo příjemné a poučné. A nechyběla ani sladká tečka na závěr naší práce – 

zmrzlina, se kterou jsme odkráčeli zpět do školy, kde jsme pokračovali v projektu vzájemným 

předáváním získaných informací a zkušeností během dne stráveného na MěÚ. 

 

                                                                                                     Žáci VI.E ZŠ Boskovice 

 



   FOTOGALERIE  - VI. E  zpracovává projekt Hra na město                  

 

 

My žáci 6.E jsme byli na městském úřadě a zabývali  jsme se odbory městského úřadu. Na fotce jsme  zasedací 

místnosti, kde se rozhoduje o návrhu, který někdo z rady města přednese.                      

 

Na fotografii sedíme v zasedací místnosti MěÚ a posloucháme výklad pana tajemníka. Za námi stojí skříň, ve 

které jsou ocenění, která město dostalo na různých soutěžích. 

 



  

Na fotografii  vidíte pana tajemníka, jenž v rukou drží křišťálový glóbus. Pan tajemník nám říká, že ho dostali za 

upravené webové stránky.  

 

 
 
Žáci 6.E seděli v zasedací místnosti na Městského úřadu  na Masarykově náměstí. Tato místnost není veřejnosti 

přístupná. Pan tajemník nám právě ukazuje webové stránky města Boskovic – jak se v nich orientovat a  co vše 

se tam můžeme dozvědět.  

 

 



 

 

Na fotografii je zobrazena zasedací místnost MěÚ, kde jsme byli přivítáni panem tajemníkem. Zasedací místnost 

se pro nás na celý den stala jakousi základnou, odkud jsme se vydávali navštívit jednotlivé odbory. Na závěr dne 

projektu Hra na město jsme se opět všichni setkali v zasedací místnosti, rozloučili jsme se s panem tajemníkem, 

který nám rozdal propisovací tužky. 

 
Na této fotografii jsme u paní starostky, která na chvíli půjčila své křeslo Elizeji Kubenovi. Dala nám prostor na 

otázky, které se týkaly úřadu. 



 
Po splnění všech úkolů týkajících se odborů MěÚ jsme se přesunuli rovnou k paní starostce Haně Nedomové a 

začali se ptát na všechny naše dotazy. Paní starostka nám na dotazy ochotně odpovídala, dokonce si k nám i 

přisedla. Bylo to velmi zajímavé.  

 

 
 
Dne 12. 4. 2016 žáky 6. E přivítala paní starostka ve své pracovně na Městském úřadě Boskovice. Žáci se posadili 
na gauč a na židle, které paní starostka měla v pracovně. Paní starostka seznámila žáky se svou prací. Žáci 
pokládali otázky paní starostce, která následně na ně odpovídala. Žáci se usmívají a jsou rádi, že se s paní 
starostkou seznámili osobně. 



 

První polovina žáků 6.E na Masarykově náměstí po návštěvě MěÚ se sladkou odměnou. 

 

Druhá polovina žáků 6. E na Masarykově náměstí po návštěvě MěÚ se sladkou odměnou. 

 

 

 


