Zápis ze schůze
Studentského parlamentu Plzeňského kraje
17.12.2021
•

Dle plánu předsedkyně Anežka Tetřevová zahájila zasedání ve 12:00

1) Na úvod O. Neumann shrnul účast člena Pardubického parlamentu na tomto
zasedání
2) Simona Andersová k NPI a Erasmu+
a) Zdeňka Chocholoušková z národního pedagogického institutu by se měla zúčastnit
příští schůze za účelem navázání spolupráce
b) Erasmus plus, je náročné zpracovat, ale aktuálně se píše méně projektů + vytvoření
projektu je o něco snazší, tudíž je velká šance získat dotaci. Pokud bychom si vypsali
projekt s bohulibou činností a vyplnili všechny potřebné formuláře, můžeme vyjet,
kam budeme chtít a vše nám bude uhrazeno, ovšem všechno, vč. Vyučování by šlo
na naše bedra. Za tímto účelem by bylo vhodné sestavit tvůrčí tým.
3) Anežka Tetřevová ohledně bodu Matěje Anderleho, který měl hovořit k projektu
rozhovoru do anglického rádia spolupracujícího s jazykovou školou Helen Doron
a) Rádio vysílá, mají tam spousty příspěvků, my bychom si měli nahrát vlastní, kde
budeme hovořit o našem parlamentu
4) Tobiáš Horváth a jeho dva body – Plzeňská Esportová Liga SŠ a projekt
a) Vznikla by soutěž, která se může konat i v případě zhoršení epidemické situace, na
případném offline finále by došlo k navázání nových kontaktů mezi školami. Je to
skvělá příležitost, jak se pobavit, seznámit se a zasoutěžit si třeba i proti učitelům.
•
•
•
•

Smyslem podpora školní atmosféry, týmového ducha
Dále Tobiáš shrnul, že po technické stránce si vše zařídíme
Ideálním prostorem by byl díky partnerství s SPPK velký sál na Pallovce
Parlament se může postarat o propagandu a oslovení škol, protože přeci jen má
jeho jméno nějakou váhu

b) Moje portfolio je na INFISU něco jako rozšířený životopis, který slouží i možným
zaměstnavatelům k hledání zaměstnanců, používá se při přihlašování na VŠ.
•
•
•

Vypisují se tam kompetence, shrnují se aktivity, nové věci, které se naučí – školní
i mimoškolní, což komplexně popisuje osobnost žáka, jeho aktivity
Každý jednotlivec svoje portfolio může pojmout trochu jinak
Chtěla by to rozšířit organizace Info Kariéra

c) Ondra ještě k projektu PELSŠ
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5) O mediálním výboru
a) Anežka Tetřevová shrnula návrh projektu profese pro budoucnost, který by mohl být
zajímavým obsahem nejen pro Instagram, o kterém jsme se již dříve bavili. V rámci
tohoto projektu bychom mohli natočit rozhovory se zajímavými osobnostmi spojenými
s danými profesemi.
•
•

•
•

Série příspěvku na IG by mohla být prvním krokem
Oldřich Neumann navrhl o vypsání žádosti o grant od kraje, podobně jako
v případě Jardy, kdy by si SVČ RADOVÁNEK mohlo přijít na lepší natáčecí
vybavení.
Tento projekt má potenciál i v rámci mezinárodní spolupráci
Zároveň jsme se dostali k tomu, že mnoho škol v PK úplně ignoruje SPPK, bylo
by dobré vytvořit „křížovou výpravu“, která by na školách provedla osvětu o naší
organizaci mezi studenty

b) Návrh parlamentních placek / odznáčků
•

•

Felix Sedláček a Oldřich Neumann navrhli vytvoření kovových odznáčků pro členy
parlamentu, které by zvýšily prestiž (na rozdíl od placek, což jsou bezcenné
cetky) – rituální hodnota (předávání)
V souvislosti s tím jsme se dostali k potřebě stanovit definici členství, žádnou
platnou aktuálně nemáme, lidé přicházejí a odcházejí a nevíme, kolik členů
vlastně máme. Aktuální systém v Pardubickém kraji je, že každá škole si pevně
zvolí své dva zástupce. My naopak máme možnost účasti benevolentnější

c) O dosavadní práci a budoucnosti mediálního výboru
•
•
•
•
•
•

Na webových stránkách se doplnili zápisy, což jsem shrnul, články o proběhlých
akcích a nové předsednictvo, aktualizovala se stránka se školstvím
Debata o tom, jak vyhledat webové stránky SPPK (při zadání SPPK jako
klíčového slova vyhledávače parlament ani nenajdou)
Systém aktualit – na parlamentním discordu vznikl kanál aktuality z PK, díky
kterému bychom se mohli více podílet na občanském dění v kraji
Vznikl kanál na discordu, kam se bude posílat vše, co má jménem parlamentu jít
ven, tak aby to bylo schváleno
V rámci diskuze jsme se shodli, že by bylo super napsat článek o parlamentu na
Wikipedii
Václav Zdeněk připomenul to, jak je důležité na IG používat pod příspěvky #

6) Diskuze
a) Tadeáš Johansson o spolupráci se Švédskem
•
•

Mají tam na každém gymnáziu / škole vlastní parlament
Bude vhodné, aby vznikl tým pro spolupráci

b) Olda Neumann osloví jemu sympatickou firmu, která by nám mohla vyrobit odznáčky
c) Paní Havlíčková z projektu podpory talentů požádala Anežku, zda bychom mohli
pomoci s propagací co nejvíce soutěží tak, aby se o nich více vědělo (jak krajské
soutěže, jež jsou orientované technicky, tak také ty státní)
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•

Pomohlo by to spoustě lidí vyzkoušet si své talenty (soutěže i poskytují mentory),
zároveň to bude super obsah na IG

d) Závěrem se Tomáš Ferdan z Pardubic zeptal na několik otázek
•

•

•

Ohledně financování – náš parlament vznikl na popud tehdejšího hejtmana –
jsme krajem výrazně podporování. Každý rok od kraje dostává SVČ
RADOVÁNEK 50-60 tis. Kč, které jsou vyčleněny na fungování parlamentu,
zároveň máme díky tomu poměrně snadný přístup ke grantům od kraje i státu
Ohledně členství – zjistilo se, že škole často nominuje někoho, kdo po čase ztratí
zájem. Zkušenosti nám říkají, že nejvíce jsou v rámci parlamentu aktivní ti, kdo se
sem přihlásí z vlastní iniciativy. Cílem do budoucna je pojmout zástupce všech
škol – k tomu potřebujeme spolupráci ředitelů, někteří z nich nám bojkotují
některé akce (např. zavolíme). Aktuálně nemáme zástupce ze všech škol, z jiných
jich naopak máme více. Tudíž zde není žádné pravidlo o tom, že by některá škola
měla mít právě jednoho zástupce. V PK jsou školy na hranici bojkotu a ignorace
našeho parlamentu. Budeme usilovat o to, aby nás paní hejtmanka více
prosazovala do škol. Problém u nás i Pardubickém kraji je problém, že někteří
ředitelé jsou proti funkci parlamentů a nelíbí se jim omlouvání absencí členů
parlamentů, což často nějaké členy může omezovat.
Dostali jsme se k tomu, že by bylo vhodné, kdyby se zástupci parlament
zúčastnili schůze ředitelů, za tímto účelem se dobrovolníci mohou přihlásit
Anežce
Konec zasedání ve 13:44

Zapsal Petr Měsíček
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