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

3. března 2017 od 10 h

Místo jednání:

budova Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Plzeň, Škroupova 18, sál ZPK – č. dv. 174
DOCHÁZKA

Přítomni:

25 členů dle prezenční listiny

Členové parlamentu:
Bachan Lukáš
Baranová Lucie
Bednářová Tereza
Bernard Matyáš
Bukovská Hana
Burianová Kateřina
Cajthaml Jan
Cejnarová Agáta
Dlouhý Vojtěch
Fait Jan
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
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
Ticháček Martin
Tipanová Klára
Veselý David
Vohradská Amáta
Železníková Dominika
Živný František

Legenda:
Přítomen

Nepřítomen
(omluven)

Nepřítomen
(neomluven)

Zastoupen

Hosté: Bc. Eva Tischlerová – ředitelka SVČ RADOVÁNEK Plzeň
Mgr. Irena Kroftová – vedoucí oddělení mládeže a sportu KÚ PK
Mgr. Ivana Bartošová – náměstkyně hejtmana pro oblast školství
a cestovního ruchu
Milan Severa – zástupce ředitelky SVČ RADOVÁNEK
Jessica Harantová – pedagog SVČ RADOVÁNEK Plzeň
Simona Andersová – pedagog SVČ RADOVÁNEK Plzeň
Dana Šejbová – pedagog SVČ RADOVÁNEK Plzeň
Hana Vincourová – studentka Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23
Jan Jirmus – student Gymnázia Tachov
Jakub Lochař byl nahrazen Janem Faitem.
Lenka Märzová byla nahrazena Martinem Ticháčkem.
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Program jednání:
1. Zahájení
2. Představení hostů
3. Představení parlamentu
4. Diskuze s vedením kraje
5. "Anketa pro středoškoláky"
6. Webové stránky a medializace parlamentu
7. Debata nad akcemi
8. Závěr
Vedení osmého zasedání parlamentu se ujala předsedkyně KPDM PK Amáta
Vohradská společně s místopředsedou Jakubem Štěpánkem.
K bodu 1.
Amáta Vohradská přivítala všechny přítomné.
K bodu 2.
Předsedkyně parlamentu představila hosty a to náměstkyni hejtmana pro oblast
školství a cestovního ruchu Mgr. Ivanu Bartošovou, vedoucí oddělení mládeže a
sportu Mgr. Ivanu Kroftovou, ředitelku Střediska volného času RADOVÁNEK
Bc. Evu Tischlerovou, pracovnice Střediska volného času RADOVÁNEK a
Informačního centra pro mládež Plzeň Jessicu Harantovou a Bc. Simonu
Andersovou.
K bodu 3.
Amáta Vohradská se hostům představila jakožto předsedkyně KPDM a seznámila
přítomné s místopředsedu KPDM Jakubem Štěpánkem. Následně pohovořila o
vzniku a začátcích KPDM PK. Zdůraznila, že se již parlament začal zapojovat do
dění a zúčastnil se hned několika akcí – např. Festivalu volného času a zasedání
NPDM, se kterým KPDM PK navázal spolupráci.
Dále informovala o 1. Mezinárodní konference mládeže v Regensburgu, kde Plzeň
zastupovala skupinka mladých lidí, spolu s místopředsedou Jakubem Štěpánkem.
Díky tomu se intenzivně jedná o navázání spolupráce parlamentu s
Jugendbeirat Regensburg (=obdoba parlamentu mládeže). Z nedávnějších akcí je to
i organizace politické besedy "Mladí volí" ve spolupráci s NPDM, návštěva Senátu
České Republiky a zájezd do Bruselu, který se uskuteční na začátku března.
Upozornila, že Předsednictvo zvolené na prvním zasedání parlamentu bylo 14.
listopadu rozpuštěno a zvoleno na novo. Zároveň zdůraznila změněný Statut - jeho
hlavní aktualizací byl bod 1.1., která nově umožňuje žákům nižších stupňů gymnázií
spravované krajem stát se členem (původně bylo členství jen pro žáky na úrovni
středních škol) a zároveň bylo povoleno členství více studentů ze stejné školy.
Pokud jde o plány do budoucna, informovala předsedkyně, že se parlament plánuje
zapojit do projektu Talent Education a Rubikon. Následně pohovořila o plánovaném
"víkendovém soustředění parlamentu", kde budou mít členové větší šanci se poznat.
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K bodu 4.
Slova se ujala Mgr. Ivana Bartošová. Krátce se představila a přivítala všechny
účastníky zasedání. Ocenila aktivity KPDM PK. Představila svou prezentaci o tom,
jak vypadá školství v Plzeňském kraji, jejíž součástí byla zajímavá data např. počet
škol v PK a počet žáků. Zdůraznila též snahu kraje podpořit technické vzdělávání
formou předávání dotovaných sad ručního nářadí pro studenty technických škol. Dále
informovala, že se podpora dostává i zemědělským školám, kde žáci získávají
příspěvky na ubytování.
Soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje, Technika má zlaté dno, Řemeslo
má zlaté dno (= rukodělná soutěž), Řemeslný kemp, Ručičky kraje se snaží
motivovat mladé lidi k řemeslům či technickým oborům a s radostí přítomným sdělila,
že se každý rok přihlašuje vyšší počet soutěžících.

Diskuze:
Anna Hatáková dotaz na ručičky kraje.
Kateřina Moravcová – dotaz a rozsáhlá diskuze na zabezpečení škol.
Návrh na diskuzi o sporu s TV Nova o vniknutí do školy.
Problematika byla otevřena v reakci na nedávný incident v Plzeňském kraji s
TV Nova, která bez oprávnění vnikla do prostoru školy a bez svolení školy o
tom odvysílala reportáž. Paní Bartošová oznámila, že s ředitelem školy
telefonovala a zdůrazňovala, že toto není jeho chyba. Ve výsledku byla
vyvolána dlouhá diskuze ohledně toho, zda je vůbec možné školu zabezpečit.
Na nápad ohledně otisků prstů a turniketů byla prezentována zkušenost Hany
Bukovské (Gymnázium Blovice), na jejíž škole tento systém funguje. Označila
ho za zbytečný a neefektivní, jelikož studenti zábrany bez problémů
překonávají. Jakub Štěpánek prezentoval nápad na použití čipových karet a
čipových bran, díky kterým je ve výsledku pouze nutné mít kartu u sebe (není
třeba jí vytahovat). Podobně fungují například vleky na některých sjezdovkách.
S myšlenkou přítomní souhlasili, ale bohužel v současnosti tato technologie
pro školy neexistuje.
Parlament se dále rozhodl, že se kauzou vniknutí televize do školy a
odvysílání reportáže bude zabývat.
Dotaz na příspěvek na ubytování.
Dotaz Jakub Štěpánek na projekt talentování.
Amáta Vohradská dotaz na pamlskovou vyhlášku.
Dotaz na rámcové vzdělávací plány.
Místopředseda Jakub Štěpánek z důvodu nedostatku času ukončil diskuzi a otevřel
téma silně ovlivňující členy parlamentu. Několik členů má totiž problém s uvolněním
na zasedání. Důvodem je nutnost samostatné dopravy - původně se používala
doprava přes SSŠ, ale vzhledem k počtu členů a jejich rozmístění byl tento způsob
neefektivní. Paní Bartošová upozornila parlament, že v této záležitosti nemá bohužel
kraj žádné kompetence. O tom, zda bude žák uvolněn rozhoduje vedení každé školy
zvlášť, popřípadě ředitel. Ovšem označila za reálné řešení návrh, na jakési
odsouhlasení zákonného zástupce člena o účasti. Díky tomu bude škola "právně
krytá" a neměl by tedy být problém s uvolněním.
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Vypravování "Souhlasu zákonného zástupce" se ujal Jakub Štěpánek.
K bodu 5.
Amáta Vohradská přednesla přítomným koncept tzv. Ankety pro středoškoláky.
Cílem projektu je rozsáhlý průzkum mezi studenty v kraji. Objevily se dva návrhy na
téma - spokojenost s výukou a přístupem učitelů a kulturní pestrost v Plzeňském
kraji. Byla vyvolaná diskuze, že v případě "hodnocení učitelů" není možné zajistit
100% nezaujatost. Tento systém byl zaveden na několika vysokým školách a přesto
k zaujetí ze strany studentů dochází. Navíc je otázka kvality vyučujících opět pouze
záležitostí školy samotné a nikoliv kraje.
Závěrem paní Bartošová uvedla, že se Anketě pro středoškoláky nebrání, ovšem je
nutné přesně formulovat téma, otázky a koncept. Projevila zájem o další komunikaci
s parlamentem a nabídla možnost emailového spojení.
K bodu 6.
Místopředseda, předseda mediálního výboru a IT správce Jakub Štěpánek
informoval parlament, že jsou stránky parlamentu (http://parlament.radovanek.cz)
plně funkční. Zároveň oznámil, že dle hlasování na předminulém zasedání (18.1.)
zaregistroval stránky parlamentu jakožto tvůrce do soutěže Junior Erb 2017.
Zdůraznil, že je nezbytné, aby každý člen měl na stránkách parlamentu svůj vlastní
"medailonek". Požádal všechny, kteří ho na webu doposud nemají, aby ho v nejbližší
době poslali na email parlamentu.
K bodu 7.
Po minulém zasedání (23.2.) byly navrhnuty následující akce: Zdravotnický den,
Zrcadlo v ulicích Plzně, Mezigenerační piknik, Comic-con.
Slovo si vzal Milan Severa. Poučil členy KPDM o tom, co je potřeba při plánování
akcí. Před každou akcí by si měl navrhovatel zhotovit krátkou studii, průzkum již
uskutečněných akcí, činností, které se v dané oblasti, aktivitě již realizují. Dále si
zodpovědět následující otázky: KDO, KDY, KDE, PROČ, JAK a kdo to bude
organizačně zajišťovat a uhradí? Vyhledat potencionální partnerské organizace, určit
přibližný počet účastníků, počet organizátorů, technické zázemí akce, počet míst a
termínů konání apod.
K bodu 8.
Zasedání bylo ukončeno přibližně ve 13 hodin.
Závěrem, bylo naplánováno příští zasedání celého parlamentu, které se uskuteční
dne 10. 4. 2017 v prostorách SVČ RADOVÁNEK Pallova.
Zapsáno dne 3. 3. 2017 v Plzni.
Zapsali: Jessica Harantová a Jakub Štěpánek
Schválila: Eva Tischlerová
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