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Zápis ze schůze  

Studentského parlamentu Plzeňského kraje 

18.2.2022 

Zasedání zahájila předsedkyně Anežka Tetřevová ve 12:00 dle plánu 

1) Úvod (cesta do Bruselu 11.-13.4.) – Simona Andersová 

a) Uvítání nových členů parlamentu, hostů 

b) Výjezd do Bruselu – parlament odměnou za svou práci dostal od vedení kraje 

vzdělávací cestu do Bruselu 

• Bus tour Foltýnová, pojede s námi výborný průvodce 

• odjezd 11.4. odpoledne, zastávka na náměstí, prohlídka parlamentu, 

parlamentárium, program v domě PK, ubytování, večeře a program 

s hejtmanem v domě PK, návrat na ubytování na noc, 2. den návštěva 

pomníku Waterloo, cesta zpět, návrat okolo 10. večer 

• Pojede s námi hejtman Rudolf Špoták, radní pro školství a sport Kroc  

• Plzeňský kraj vše financuje, náklady na osobu okolo 5 tis. Kč 

• Doporučené kapesné 30€ 

 

c) O. Neumann shrnul informace o covidových opatřeních při cestě do Belgie, návratu – 

očkovaní nebo lidé, kteří prodělali covid, musí mít platný průkaz s sebou. Je třeba si 

vyplnit a vzít s sebou příjezdový formulář, kompletní informace budou příští pondělí 

sděleny zúčastněným. 

2) Obecně – Anežka Tetřevová 

• Anežka se představila na své první prezenční schůzi parlamentu 

• Slovo dostali noví členové parlamentu, kteří se nám představili 

a) Byli shrnuty dosavadní výsledky připravované cesty do Švédska v rámci Erasmu+, 

schůze se bude konat v úterý 22.3., pan Husák ji kvůli své indispozici musel odložit, 

plánem projektu je návštěva 10členné skupiny z našeho parlamentu ve Švédsku a 

následná návštěva stejně velké skupiny Švédů v Česku, kdy bude cílem srovnat 5 

oblastí v našich státech – kultury, ekologie, politiky, školství a dopravy 

3) Mediální výbor – Magdalena Fialová 

a) Příspěvek k Ukrajině, nová rubrika na Instagramu, která se bude zabývat akcemi 

v PK 

b) Tištěné periodikum PK – prostor nám je přislíben 
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4) Teen Buzz Radio rozhovor – Matěj Anderle 

a) Matěj ještě jednou shrnul, o co se jedná – rádio provozuje jazyková škola Helen 

Doron, dává prostor studentům procvičovat angličtinu, na rozohovor však dostali jen 

cca 5 minut, a tak byl hodně zkrácený, další práce na něm ještě proběhnou 

5) Registrační centrum uprchlíků z Ukrajiny 

a) Natálie Korandová shrnula nabídku, kterou jsme dostali, kdy na Americké u bývalého 

Tesca jsou potřeba dobrovolníci pro pomoc s hlídáním jejich dětí, případně 

s registrací uprchlíků z válečné zóny na Ukrajině 

b) Dopoledne tam pracují pedagogičtí pracovníci ze SVČ RADOVÁNEK, kdyby kdokoli 

chtěl pomoci, stačí kontaktovat Simonu, která dodá potřebné kontakty 

c) Ukrajinským studentům pomáhá také Infokariéra 

6) 3 kroky z pasti – Anežka Tetřevová 

a) Anežka byla oslovena skupinou 3 kroky z pasti, která si klade za cíl mít krajské 

studentské parlamenty ve všech krajích, reformu vzdělávání, ovšem i přes jejich 

kontakty jsou jejich cíle spíš naivní, jak jsme se shodli během kuloární debaty 

7) Výjezd do Švédska, Infokariéra x Ukrajina – pí. Bolfová 

a) Pí. Bolfová z Infokariéry nám nabídla spolupráci na obsahové stránce – tedy na 

našem výstupu z projektu v rámci Erasmu+ 

• Anežka zopakovala cíle našeho výjezdu 

• Program KA2, do kterého chceme projekt podat má oficiální cíle, podle 

kterých je dobré se řídit, napsání projektu je složité, pan Husák se postará 

spíše o formální stránku naší žádosti, pí. Volfová nám nabídla schůzku 

 

b) Infokariéra mladým lidem z Ukrajiny poskytuje zejména výuku jazyků – češtiny a 

angličtiny. 

• Liší se i jejich vzdělávací systém – mají povinně 11 let školní docházky, 

Infokariéra by ráda do jejich začlenění zapojila spíše jejich vrstevníky – nás, 

studenty, největší neznámou je kapacita škol, nikdo dnes neví, jak to bude 

s nějakými přijímacími zkouškami či jakým způsobem se na školu dostanou; 

jejich nástup do školy v plnohodnotném rozsahu je téměř nereálný 

• Jiří Bartička navrhl oslovit sportovní kluby, Sportovní gymnázium se v tomto 

ohledu zapojuje a snaží se pomoci 

• Olda Neumann navrhl jednak založení sboru Ukrajinců, kteří by se mohli 

pravidelně scházet a také, že by mohli mít skupinu, kde by vařili tradiční 

ukrajinská jídla 

• Po debatě došlo k dohodě na tom, že se jako parlament vynasnažíme 

nashromáždit co nejvíce kontaktů a příležitostí pro spolupráci s Ukrajinci, do 

Infokariéry dochází asi 30-40 studentů, kterými my jako jejich vrstevníci spíše 

můžeme poskytnout nějaké vazby. 
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8) Diskuze 

a) Pí. Maříková shrnula to, jaké služby Infokariéra poskytuje v rámci projektu stínování. 

V současnosti stále projekt ve fázi vývoje, navazování kontaktů 

b) Ondřej Zábran – 2 body 

• Z naší školy – Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23 vzešla materiální sbírka pro 

Ukrajinu, kterou zorganizovala studentka původem z Ukrajiny, pokud budou na 

školách sbírat, je GyMik schopen zprostředkovat jejich odeslání na Ukrajinu 

• U nás na škole proběhla beseda s generálem Petrem Pavlem – Ondřej nám na 

něj získal kontakt, po debatě jsme došli ke shodě na tom, že ho oslovíme, ale 

vynasnažíme se besedu udělat ještě před jeho oznámením kandidatury a tak, 

abychom se ideálně vyhnuli politice. 

c) Návrh Anežky Tetřevové oslovit základní školy v PK, aby v rámci hodin výtvarné 

výchovy vytvořily, obrázky, které bychom při příležitosti nějaké akce prodávat za 

symbolickou cenu a výtěžek použít na charitu. 

d) PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT PREZENČNĚ v prostorách SVČ 

RADOVÁNEK v Pallově ulici 18.3.2022 

Konec zasedání 14:50 

Seznam hostů: 

 

Ludmila Novotná 
 
Odděleni mládeže a sportu  
Odbor školství, mládeže a Sportu  
Krajský úřad Plzeňského kraje  
 
Hana Maříková – Infokariéra 
 

Zapsal tajemník Petr Měsíček 
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