Zápis ze schůze
Studentského parlamentu Plzeňského kraje
18.2.2022
•

Dle plánu předsedkyně Anežka Tetřevová zahájila zasedání ve 12:00

1) Úvodní slovo paní ředitelky SVČ RADOVÁNEK, Tischlerové
a) Její řeč byla zaměřena na projektu erasmus+, jehož zpracováním jsme se
v posledních dnech zabývali v rámci určeného výboru. Provedla konstruktivní kritiku,
kde nám připomenula, že budeme muset přepracovat program, cíle výstupů máme
zpracovány na poměrně dobré úrovni
2) Mediální gramotnost – A. Tetřevová
a) Anežka a Olda Neumann shrnuli plány, které jsme probrali na minulém zasedání,
dořešili jsme detaily a domluvili jsme se na dalším postupu
3) Mediální výbor – M. Fialová
a) Byly představeny nové grafiky pro sdílení soutěží – pokud možno všech, které se
konají v PK, kde budeme sdílet informace o místě a datu konání, tak aby se soutěže
dostaly mezi co nejvíce studentů a ti se tak mohli zapojit
b) Vystoupily k tomuto tématu i L. Novotná a I. Kroftová
•

Komunikace soutěž – ředitel – učitel – žák není příliš plynulá a studenti se často o
soutěžích dozvídají pozdě nebo dokonce vůbec

c) V rámci této diskuse jsme se dostali i ke změně ve vedení kraje a k tomu, že se
budeme snažit protlačit se do, pokud možno, co nejširšího okruhu lidí a studentů
•
•
•
•

Paní ředitelka Tischlerová navrhla psaní periodika o činnosti parlamentu, které
bychom sdíleli online / například jednou za 3 měsíce
Paní Novotná nám nabídla prostor v měsíčníku PK – nevýhoda, že cílovkou jsou
spíše rodiče a prarodiče, nežli studenti
Mohli bychom do škol rozeslat plakáty, které by také mohli pomoci s rozšířením
povědomí o parlamentu
B. Zima navrhl využití infokanálu v Bakalářích, kam by mohli informace rychle a
efektivně distribuovat zástupci škol – ideální způsob pro sdílení periodika

d) Majda nám také představila novinku, kdy stručný obsah zasedání budeme sdílet na
sociálních sítích.
4) Michal Parlásek a Hana Maříková (infokariéra) – Stínování
a) Infokariéra považuje za jeden ze svých cílů lepší uznání role, významu a smyslu
studentského parlamentu ve školách a ráda by se námi více provázala.
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b) Co je stínování? Stínování je jeden z projektů v rámci vzdělávání 4.0, který si klade
za cíl větší důraz na praktičnost studia, kdy na mnoha školách do velké míry chybí
kontakt s reálným světem. Jak bylo vysvětleno na předchozím zasedání, stínování
má za úkol studenta připravit na budoucí zaměstnání – na začátku je profesní
pohovor, kde studentovi poradí kariérní a výchovní poradce, kam by se svými zájmy
mohl směřovat a doporučí mu profese, které by ho mohli zajímat a pak mu pomohou
najít zaměstnance, se kterým bude spolupracovat.
c) V aktuální době se Infokariéra snaží více spolupracovat se školními poradci, kteří
mají ke studentům blíže.
d) Dále bylo předběžně domluveno, že jedno z příštích zasedáni proběhne v prostorách
Infokariéry.
e) Stínování je v této chvíli v počátcích a aktuálně je zapojeno asi 28 škol v PK, které se
zapojují do různé míry.
5) Teen Buzz Rádio – rozhovor – Matěj Anderle
a) Cílem bude v rámci rozhovoru rozděleného písničkami (standardní model rozhovoru
v rádiu) na několik dílčích částí odprezentovat naše projekty, činnost a úspěchy
b) Jelikož rádio vysílá po celém světě, mohlo by pro posluchače být zajímavé
představení struktury parlamentů v ČR
6) Diskuze
a) Stávající členové, kterým se období střední školy chýlí ke konci by si měli začít hledat
nástupce, kteří by se již mohli účastnit schůzí
b) Veronika Šlaisová – spolu s infokariérou se připravuje podcast/videa, kde by
současný student školy a absolvent bavili o svojí škole, tom, jak to v dané vzdělávací
instituci vypadá nebo o rozdílu mezi vyučovanými znalostmi a jejich reálném využití
v profesi (zvlášť u odborněji zaměřených škol).
c) V rámci soutěží bychom podle návrhu M. Fialové sdílet i úspěchy studentů z PK, kteří
se umístí vysoko (např. rozhovor)
•

V této záležitosti by bylo ideální sdílet hlavně počáteční kola soutěží, jelikož o
dalších kolech už si informace zjistí studenti do nich postupující

d) PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT POKUD MOŽNO PREZENČNĚ A
V PROSTORÁCH INFOKARIÉRY, 18.3.2022
Konec zasedání ve 14:05
Seznam hostů:
Irena Kroftová
Vedoucí oddělení mládeže a sportu
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Ludmila Novotná
Odděleni mládeže a sponu
Odbor školství, mládeže a Sportu
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Krajský úřad Plzeňského kraje
Eva Tischlerová – SVČ RADOVÁNEK
Michal Parlásek — Infokariéra
Hana Maříková – Infokariéra
Radomíra Vosejpková
výchovná poradkyně
učitelka ČJ, OV a ZSV
Sportovní gymnázium Plzeň
Vendula Lukášová SOŠ Stříbro
Aleš Kavalír — střední průmyslová škola stavební
Zapsal tajemník Petr Měsíček
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