Zápis ze zasedání
Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje (KPDM)
Datum konání:

23. února 2017 od 13 h

Místo jednání:

ICM - Informační centrum pro mládež Plzeň
Pallova 19, Plzeň 301 00
(v prostorách SVČ RADOVÁNEK Pallova)
DOCHÁZKA

Přítomni:

23 členů dle prezenční listiny

Členové parlamentu:
Bachan Lukáš
Baranová Lucie
Bednářová Tereza
Bernard Matyáš
Bukovská Hana
Burianová Kateřina
Cajthaml Jan
Cejnarová Agáta
Dlouhý Vojtěch
Fibingerová Natálie
Frouz Matěj
Gazdíková Nikola
Halajová Iva
Hatáková Anna
Havlová Ivona

Hochmuth Marcel
Huček Jan
Janičinová Tereza
Klívar Patrik
Krásná Kateřina
Křižka Michal
Linhartová Eliška
Lochař Jakub
Märzová Lenka
Masnerová Kateřina
Moravcová Kateřina
Müller Matěj
Nápravník Radek
Nevařilová Markéta
Novák Tomáš

Opatrný Jaromír
Pražma Petr
Preisigerová Adéla
Přibáň Vladimír
Rubáš Jan
Štampach Adam
Štěpánek Jakub
Štípková Tereza
Švejdová Eliška
Tipanová Klára
Veselý David
Vohradská Amáta
Železníková Dominika
Živný František

Legenda:
Přítomen

Nepřítomen
(omluven)

Nepřítomen
(neomluven)

Zastoupen

Hosté: Jessica Harantová – pracovnice SVČ Radovánek Plzeň
Simona Andersová – pracovnice SVČ Radovánek Plzeň
Jan Fait – nástupce Jakuba Lochaře
Barbora Soukupová odstoupila z parlamentu.
Jaromír Opatrný byl nahrazen Lukášem Bachanem.
David Maděra byl nahrazen Janem Rubášem.
Eliška Švejdová se stala členem KPDM PK za Gymnázium a SOŠ Rokycany.
Adam Štampach se stal členem KPDM PK za Gymnázium J. Vrchlického Klatovy.
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Program jednání:
1. Zahájení
2. Přivítání nových členů z organizačního kroužku
3. Problémy s uvolněním na zasedání
4. Volba Předsedy parlamentu
5. Nabídka na výstavu "Kniha k dětským právům" od NPDM
6. Festival v DEPO2015
7. Informace o zasedání s Regensburgem
8. Brusel
9. Novinky v NPDM
10. Diskuze
Vedení sedmého zasedání parlamentu se ujal místopředseda KPDM Jakub
Štěpánek.
K bodu 1.
Jakub Štěpánek a Amáta Vohradská přivítali všechny přítomné a novým členům
objasnili základy fungování parlamentu a průběh zasedání. Předběžný konec byl
ohlášen na 15:00, s čímž všichni přítomní souhlasili. Taktéž byly rozdány fotografie,
které se pořídily na minulém zasedání.
K bodu 2.
Dle návrhu od paní ředitelky Tischlerové bylo nabídnuto členství účastníkům
organizačního kroužku SVČ Radovánek. O členství projevili zájem:





Bednářová Tereza – přijata
Cejnarová Agáta – přijata
Fibingerová Natálie – přijata
Nevařilová Markéta – přijata

Zároveň se někteří z nich zúčastní (již jako členové) zájezdu parlamentu do
Evropského parlamentu v Bruselu.
K bodu 3.
Jelikož se ukázalo, že někteří ředitelé škol mají problém s uvolňováním žáků kvůli
nejasnostem v právní zodpovědnosti za dítě při samostatném odjezdu ze školy, tak
byla připomenuta nutnost vyplnění přihlášky do SVČ Radovánek. Tím se vyřeší tato
sporná otázka, jelikož ve chvíli, kdy dítě cestuje na „kroužek“, za něj již ručí středisko
a tudíž není nutné další papírování ohledně přejímání plné právní zodpovědnosti.
K bodu 4.
Jediným kandidátem byla Amáta Vohradská. Hlasování dopadlo následovně:
Pro – 21
Proti – 0
Zdrželi se – 1
Na uvolněné místo tajemníka byla nominována Jessica Harantová, pracovnice SVČ
Radovánek.
Pro – 22
Proti – 0
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K bodu 5.
Amáta Vohradská, která je nyní po odstupu Barbory Soukupové členkou Rady
NPDM, přednesla detailní informace ohledně této, již dříve hojně diskutované,
výstavě. Po dohodě s NPDM byl zvolen měsíc říjen, během kterého bude přes
30 obrazů velikosti A3 vystaveno v prostorách kavárny a haly SVČ Radovánek.
Dopravu zařídí NPDM, naším úkolem bude zorganizovat vernisáž a připravit
propagaci.
K bodu 6.
Byly předneseny návrhy na akce, které projednávalo Předsednictvo týž den o hodinu
dříve (zápis z 8. zasedání Předsednictva, bod 2). Parlament hlasoval, zda se
zúčastnit projektu Rubikon (iniciovat se, pomoci s organizací):
Pro – 22
Proti – 0
Dále byli členové požádáni, zda mohou přednést nějaké další návrhy na potenciální
akce. Návrhů se sešlo poměrně dost, konkrétně se jedná např. o dotazník na webu
„Bakaláři“, který má zahrnovat hodnocení učitelů na daných školách (s návrhem
přišel Matyáš Bernard, u nějž na škole tento projekt právě běží). Mezi další návrhy
patří zdravotnický den, beseda o Erasmu+ (pořádaná ve školách), bílá plátna
v ulicích, stopovačka KPDM, mezigenerační piknik, akce „Flashmob“ či uspořádání
ComicConu v Plzni. Zároveň členové vyjádřili zájem o letní víkendové soustředění,
které by se uskutečnilo na začátku září 2017.
K bodu 7.
Bohužel nám naši partneři z Regensburgu přesunuli datum návštěvy z pátku na
sobotu 4. března, což je naprosto nevyhovující. Paní ředitelka, spolu se svými
kolegyněmi, se snaží vyjednat původní datum 3. 3. 2017, leč bohužel naši němečtí
kolegové dosud neodpověděli. Pokud se neozvou co nejdříve, budeme muset toto
naše společné setkání přesunout na neurčito. I v tomto případě se parlament sejde
3.3. na Krajském úřadě, ale programem zasedání by byla spolupráce s vedením
kraje.
K bodu 8.
Simona Andersová rozdala členům, kteří se exkurze zúčastní, papír s podrobnými
informacemi a seznámila je s nutnými informacemi včetně podrobného programu.
PROGRAM ZÁJEZDU DO BRUSELU:
05.03.:Odjezd z ČR přes SRN do Belgie.
06.03.:LOVIN: ranní zastávka v univerzitním městě Lovaň s nejstarší belgickou
univerzitou, velkou bekináží ze 13. století (UNESCO) a monumentální radnicí
ve stylu brabantské pozdní gotiky.
BRUSEL: prohlídka Atomia, které nabízí zajímavé výhledy na hlavní město,
návštěva historického centra, kde uvidíte proslulou
sošku Manneken Pis, navštívíte hlavní bruselské náměstí Grote Markt, údajně
nejkrásnější na světě, s úchvatnou gotickou radnicí z 15. století a 30
historickými domy, kolem nichž se klikatí úzké starobylé uličky plné galerií,
muzeí, kaváren a obchodů. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do
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hotelu. Ubytování. Večeře, která je připravena v nedaleké restauraci. Návrat
do hotelu. Nocleh.
07.03.:Po snídani odjezd k Evropskému parlamentu: beseda s Janem Řebřinou
(oddělení návštěv) a s JUDr. Jiřím Pospíšilem (poslanec EP), který představí
fungování EP, svoji práci v EP, zodpoví dotazy… Dále je připravena návštěva
hlavního hlasovacího sálu, tzv. Pléna a Parlamentaria, interaktivní formy
všech institucí EP. Volný čas k obědu. Poté návštěva Muzea čokolády.
Možnost zvýhodněného nákupu belgické čokolády. Volný program v
historickém centru: galerie, muzea, nákupy, večeře. V podvečerních hodinách
odjezd z Bruselu do ČR.
08.03.:Brzy ráno (cca kolem 4:00 – 5:00 hod.) návrat zpět do Plzně.
Této akce se účastní následující členové:
Bednářová Tereza
Bernard Matyáš
Bukovská Hana
Burianová Kateřina
Cejnarová Agáta
Dlouhý Vojtěch
Fibingerová Natálie

Gazdíková Nikola
Hatáková Anna
Hránek Vít
Huček Jan
Müller Matěj
Nápravník Radek
Nevařilová Markéta

Preisingerová Adéla
Štěpánek Jakub
Švejdová Eliška
Tipanová Klára
Veselý David
Vohradská Amáta

Dozor: Simona Andersová, Monika Kučerová
K bodu 9.
Amáta Vohradská stručně informovala o aktivitách NPDM, především o probíhající
anketě ohledně „pamlskové vyhlášky“ a Kantorském bále, který se koná v březnu
v rámci finále ankety Zlatý Ámos.
K bodu 10.
Oficiální fotografkou KPDM se stala Preisigerová Adéla.
Na začátek školního roku, na víkend 9. - 10. září 2017, byla předběžně naplánována
víkendové soustředění členů parlamentu.
Byla připomenuta prezentace škol, kterou by bylo možno zveřejnit na stránkách ICM
Plzeň a SVČ Radovánek.
Členové taktéž upozornili na existenci aplikace Moodle, která umožňuje psát testy a
ukládat prezentace online. Tento poznatek byl zaznamenán, jelikož se jedná o přínos
do výuky a bylo by vhodné o existenci tohoto systému informovat školy.
Závěrem - příští zasedání celého parlamentu se uskuteční 3. 3. 2017 v prostorách
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18.
Zapsáno dne 23. 2. 2017 v Plzni.
Zapsala: Amáta Vohradská
Schválil: Jakub Štěpánek
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