Zápis ze schůze
Studentského parlamentu Plzeňského kraje
21.1.2022
•

Dle plánu předsedkyně Anežka Tetřevová zahájila zasedání ve 12:00

1) Úvod – Simona Andersová
a) Pozdravila paní ředitelku Tischlerovou a paní Novotnou, které se zúčastnily tohoto
zasedání
b) Shrnula dosavadní jednání s paní Havlíčkovou ohledně propagace soutěží; to, že by
bylo vhodné vždy na konci zasedání naplánovat následující schůzi
2) Řeč paní ředitelky Evy Tischlerové
a) Paní ředitelka všem popřála mnoho zdraví v těchto náročných časech
b) Připomenula to, jak je důležité jednat transparentněji s řediteli škol, politiky a dalšími
lidmi v kraji, jelikož by to mohlo dále pomoci rozvoji vlivu parlamentu a zároveň
prohloubit spolupráci studenti – pedagogické instituce – dostali jsme k tomu instrukce
od kraje.
c) Paní hejtmanka se při poslední účasti na naší schůzi zmínila o našem plánovaném
výjezdu do Bruselu, bylo by v této záležitosti dobré ji kontaktovat a zjistit podrobnosti
d) O akcích: JETOTU – akce se bude konat 24.9. – posledně byl o náš stánek zájem,
bylo by dobré opět se zapojit; je zde také možnost podílet se na organizaci táborů
(pro studenty, i ti, již nejsou členy parlamentu - 18+)
3) Slovo Ludmily Novotné z podpory talentů
a) Paní hejtmanka s akcí Brusel počítá někdy na přelomu květen/červen
b) Aktuálně bude probíhat mnoho soutěží organizovaných nejen krajem, ale i MŠMT;
vše probíhá, pokud možno online, kovid přináší velké komplikace a omezuje všechny
aspekty organizace soutěží (celostátní kolo Fy olympiády, Ch olympiády)
c) Simona Andersová nabídla možnost všechny soutěže propagovat soutěže na našich
soc. sítích, což paní Novotná kvitovala
4) Mediální gramotnost – Anežka Tetřevová
a) Byly dokončeny scénáře k videím – Anežce se líbí forma, jakou se k této
problematice vyjadřovala paní Čaputová
b) Debata o tom, jak tato videa zpracovat, do níž se zapojila především Kateřina
Panzerová (autorka seriálu Moje první peníze) – otázka, zda použít
animovanou/kreslenou formu či nějaký jiný způsob sdělení; Natálie Korandová se
také přiklonila k tomu, že forma „Nezkreslené vědy“ by byla podstatně přístupnější i
pro mladší publikum; Anežka připomenula to, že scénáře a celkově tato tématika by
měly spíše oslovit středoškoláky.
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c) Přečetli jsme si scénáře, které nám Anežka nasdílela. Natálie popsala tvůrčí činnost
projektu Moje první peníze, který nebyl z jejího pohledu příliš složitý. Po další diskuzi
se na stranu „kreslení“ přiklonila i paní ředitelka.
d) Vytvoříme tvůrčí skupinu, v jejímž rámci se dosáhne konečného rozhodnutí formy,
jakou projekt zrealizujeme.
5) Majda Fialová – mediální výbor
a) Anežka nám sdělila, že nám Plzeňský deník nabídl prostor pro psaní článků
b) Představil se nám nový člen výboru – Dominik Fiala | Církevní gymnázium – jeho
členství bylo formálně a jednomyslně schváleno
c) Majda shrnula dosavadní práci výboru – doplnění článků na webu (Jarda, JETOTU,
nové předsednictvo, …); přidáváme do stories na Instagramu informace ke DOD,
sdíleli jsme PF 2022; rubrika v Plzeňském deníku by mohla rozšířit povědomí o naší
práci i mezi starší okruhy společnosti.
d) Poděkování Markétě Machalové za její skvělou grafickou práci ve výboru.
6) Perspektivní zaměstnání – Anežka Tetřevová
a) Již vznikl výbor pro tento projekt, avšak bylo by dobré v této oblasti navázat
spolupráci se Západočeskou univerzitou
b) Bokem byl zmíněný erasmus – který bychom měli vypracovat do konce února; paní
ředitelka zdůraznila, že bychom v tomto měli začít jednat – vybrat název projektu a
jeho zaměření – sejít se v této záležitosti nejpozději začátkem února
•

Uzávěrky projektů Erasmus +, Neformální vzdělávání mládeže Klíčová akce 1 mobilita jednotlivců • Akreditace Erasmus - 19. 10. 2022 • Akreditované projekty
mobilit - 23. 2. 2022 • Projekty mobilit pro mládež – „Výměny mládeže“ – 23. 2.
2022 (1. kolo) a 4. 10. 2022 (2. kolo) • Projekty mobilit pro pracovníky s mládeží –
23. 2. 2022 (1. kolo) a 4. 10. 2022 (2. kolo) • Aktivity participace mládeže - 23. 2.
2022 (1. kolo) a 4. 10. 2022 (2. kolo) • Projekty mobilit pro mládež – DiscoverEU akce pro začlenění – 4. 10. 2022 Klíčová akce 2 – projekty spolupráce •
Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými
nevládními organizacemi – 23. 3. 2022 (1. kolo) a 4. 10. 2022 (2. kolo) •
Partnerství malého rozsahu – 23. 3. 2022 (1. kolo) a 4. 10. 2022 (2. kolo) příručka
programu (2022-erasmusplus-programme-guide_cs.pdf (europa.eu)

7) Projekt Stínování – Tobiáš Horváth (Infokariéra)
a) Spolu s organizací Infokariéra mohou studenti „stínovat“ pracovníka z oboru, ve
kterém by rád v budoucnu pracoval – student si vybere, v jaké profesi by se rád
angažoval a Infokariéra
•

http://www.infokariera.cz/stinovani-jako-cesta-k-vysnenemu-povolani

b) Tobiáš takto stínoval ředitele plzeňské pobočky Raiffeisenbank. Pan ředitel si
z organizačních důvodů vzal Tobiáše k sobě domů, kde mu představil mnoho
různých příležitostí pro seberozvoj v oboru (praxe v IT oddělení – Tobiáš studuje
informatiku)
c) Infokariéra má vlastní profesní poradkyně, je možné vyzkoušet stínování ve více
různých oborech. Infokariéra má pro tohle skvěle fungující infrastrukturu, vše zařídí.
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d) Všichni jsme se shodli, že se jedná o skvělou příležitost k seberozvoji. A bylo by
skvělé pomoci jim s propagací. V minulosti jsme již byli v kontaktu s panem
Pavláskem a mohli bychom ho tedy pozvat na příští zasedání.
8) Spolupráce se Švédskem – Tadeáš Johansson
a) Tadeáš má již připravené podklady k navázání spolupráce.
b) Bylo by dobré dozvědět se více o školském systému ve Švédsku.
c) Paní ředitelka Tischlerová – PK spolupracoval s Norskem – vzdělávací systémy
severoevropských států mají mnoho společného, dále bychom mohli požádat o
přípravu nějakého workshopu – severoevropané jsou známí svojí společenskou
zodpovědností a mohla by nám v tomto pomoci Ludmila Novotná. Tu ještě více zaujal
finský vzdělávací systém, který je dobře znám.
d) Paní ředitelka a Lída mají ve Finsku vazby na tamější univerzity, nadnesla svoji
megalomanskou vizi spolupráce s těmito státy. Kdy bychom mohli provést výměnu
zkušeností. Z parlamentu by ideálně vyjelo několik týmu, z nichž každý by se věnoval
jiné problematice
e) Mohli bychom si na příští zasedání distančně pozvat nějakého zástupce ze Švédska
•

Paní ředitelka se rozloučila, popřála mnoho zdaru a odpojila se.

9) Diskuze
a) Projekt Infokariéry na spolupráci se školami – Veronika Šlaisová
•

Ve spolupráci s řediteli škol, absolventy a studenty by vznikla série videí s účelem
lidem přecházejícím ze ZŠ na SŠ otevřít obzory

b) Připomenutí připravované spolupráce s anglickým rádiem TeenBuzz operujícím pod
jazykovkou Helen Doron – Matěj Andrle
c) Anežka shrnula plány pro budoucnost: zřídíme pracovní skupiny pro projekty
Stínování, Mediální gramotnosti a erasmu.
d) Termín příštího zasedání: 18.2.2022
•
•
•

V tu chvíli Simoně nezávisle na tom zavolala paní ředitelka s tím, že by chtěla
další zasedání 18.2., čímž bylo o termínu rozhodnuto
Pozveme si tedy zástupce ze Švédska, Tadeáš Johansson bude překládat
Simona pošle pozvánky na příští zasedání i více politikům

Konec zasedání ve 13:43
Zapsal Petr Měsíček
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