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Zápis ze schůze  

Studentského parlamentu Plzeňského kraje 

20.5.2022 

 

Zasedání zahájeno dle plánu ve 12:10 

 

1) Úvodní slovo – předsedkyně A. Tetřevová 

a) Anežka zahájila schůzi krátkou řečí, ve které přivítala všechny účastníky. 

2) Práce NPDM – Kamil Černý  

a) Kamil shrnul stav, v jakém se nachází výstup pro YouPart, na kterém se členové 

našeho parlamentu podílejí. Dokument, který bude podkladem při reformě RVP jsme 

si promítli  

• Součástí dokumentu je například definice středoškolského studenta 

b) Byla krátce zmíněna vznikající organizace Studentské rady ČR 

c) NPDM a SPPK 

• Řešili jsme to, že nám odpadl vyslanec v Národním parlamentu, kde má každý 

kraj 2 zástupce zplnomocněné volit. Náš kraj tam zastupuje Kamil Černý a 

Markéta Machalová, která musela odstoupit. Kromě nich má SPPK ještě několik 

členů, kteří se aktivně podílejí na fungování NPDM. 

3) Informace ze setkání s Jiřím Pospíšilem – O. Neumann 

a) Během Dne Evropy se naši zástupci aktivní podíleli besed s politiky. Na základě toho 

s ním Olda Neumann navázal kontakt, díky kterému jsme se s panem Pospíšilem 

ocitli na večeři 

• Výsledkem naší fertilní diskuze bylo jednak pozvání na akci simulace jednání 

Evropského parlamentu a také různé příležitosti pro členy, kteří se zúčastnili 

4) Aktivita mediálního výboru – M. Fialová 

a) Připomenuli jsme si, že jakýkoli člen se může zapojit do tvorby příspěvků pro naše 

sociální sítě, učinit tak může kdykoli v kanálu návrhy-na-Instagram na Discordu 

• Padlo několik slov o návrhu projektu přiblížení školských systémů v jiných zemích 

EU v rámci série příspěvků 
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5) Volba zástupce do národního parlamentu 

a) Přihlásili se tři kandidáti – T. Horváth, M. Košař a O. Zábran. Každý z nich se 

představil a pokusil se získat hlas v krátké řeči. Volba proběhla přes platformu Google 

Forms. 

b) V tajných a rovných volbách většinou 43 % zvítězil Matěj Košař a stal se tak novým 

delegátem v NPDM ČR 

 

V 13:00 byla vyhlášena krátká pauza na občerstvení v horkém a dusném počasí, které toho 

dne panovalo 

 

6) Erasmus+ - aktuální stav projektu – A. Tetřevová 

a) Anežka představila plán projektu, který jsme vypracovali. Aktuálně navazujeme 

kontakty s finskou stranou, která s námi vše absolvuje jak ve Finsku, tak v ČR a 

vypracuje s námi výstup srovnávající oblasti školství, politického systému, životního 

stylu a ekologie  

7) Mediální gramotnost – Diskuze o projektu – Anežka Tetřevová 

a) V tomto projektu jsou připraveny scénáře pro dílčí oblasti, kterým se budeme zabývat 

ve výstupech. Scénáře jsou pro členy parlamentu dostupně v kanálu info na Discordu 

• Padl návrh zabývat se konkrétněji aktuálními ruskými dezinformacemi, který byl 

však odmítnut tím, že toto je již zmíněno v rámci scénáře pro dezinformace 

obecně 

8) Diskuze 

a) Primátorské ZAVOLÍME – 19. září – O. Neumann 

• Bojkot Zavolíme kvůli tomu, že se ředitelům nelíbí, že tahá do škol politiku se 

vynasnažíme vyřešit co nejzářnějším prezentováním práce parlamentu na 

školách, kde k tomu dochází. 

• Předběžně jsme zahájili přihlašování k chystané diskuzi s kandidáty.  

b) V rychlosti jsme pro nové členy promítli prezentaci, která pro tyto účely vznikla 

c) Beseda s gen. Petrem Pavlem – předběžně nám byl přislíben datum 22.6. 

dopoledne 

• Apolitická debata zaměřená na NATO a bezpečnostní situaci, nikoliv na jeho 

kandidaturu na prezidenta s prostorem na živo položit dotazy 

• Předběžně se udělal průzkum o zájmu o to podílet se na její organizace – vznikne 

tabulka, do které se zájemci budou moci zapsat 

d) Co přinesl kontakt na pana europoslance Kovaříka – O. Neumann 

• Studijní pobyt v Bruselu – příležitost pro 3 studenty 

• V řešení s ním je i výjezd do Štrasburku, který ve spolupráci s ním připravíme 

• Lehká zmínka padla i o možnosti dalšího výjezdu do Bruselu 

e) Žádost o pomoc s vytvořením studentského parlamentu na Obchodní akademii 

(Nerudovka) – M. Anderle 
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• Využil toho Ondřej Zábran, který navrhl účast Matěje na zasedání studentského 

parlamentu na Mikulášském gymnáziu 

• V této souvislosti opět vyvstal problém, kdy někteří ředitelé škol mají problém 

s tím, že náš parlament je údajně politická organizace nebo s tím, že má na 

parlament vliv SVČ RADOVÁNEK – pracuje se na prezentaci parlamentu do škol, 

která by měla vést k osvětě v této oblasti 

Konec zasedání ve 14:05 

      

Zapsal tajemník Petr Měsíček 

 

  

 

 


