Zápis ze schůze
Studentského parlamentu Plzeňského kraje
29.4.2022
1) Komunikační školení – Oldřich Neumann, Anežka Tetřevová
Prezentace na téma etikety, jejímž účelem bylo členy parlamentu poučit o správném
chování v různých sociálních situacích.
https://parlament.radovanek.cz/komunikacni-a-prezentacni-manual/
1. Komunikace online
a) Interní komunikace – Discord – Tobiáš Horváth
•
•

Tobiáš Horváth odprezentoval Discord, Základní věci, které by každý člen měl
znát při používání tohoto praktického komunikačního kanálu
Do zasedání krátce vstoupila paní z Orlen Unipetrol – partner VŠCHT, ČVUT.
Podporují nadané studenty v chemii a polytechnice. Vztah k oborům vzniká již
v raném věku – ZŠ a MŠ, kde se zájem snaží vzbudit různými projekty,
o nichž jednali v dobu našeho zasedání. Dávají stipendia vysokoškolákům
a středoškolákům. Přinesla nám nabídku stipendijního garančního programu
pro budoucí studenty zmíněných oborů. Grant poskytuje asi 30 tisíc korun na
rok.

b) Externí komunikace
•

Tato část se zaměřila na e-mailovou komunikaci a příspěvky na našich veřejných
kanálech
• Pravidla pro psaní e-mailů jménem SPPK:
=> před odesláním nechat zkontrolovat a schválit
=> stručnost, formálnost
=> zohlednit vztah s adresátem
• základy typografie:
=> jednoslabičná slova na nový řádek
=> ukázali jsme si, co je špatně v příkladech z Instagram stories
• základy fotografie
=> základní pravidla, ukázali jsme si, jak to opravdu nemá vypadat – fotka
z Instagramu PDM ČR
2. Komunikace off-line
• fyzično, aneb setkám se s hejtmanem, musím mít kalhoty
=> formálně neformální – řadová zasedání, schůzky s vedením SVČ, JETOTU, …
=> formální = setkáváš se s důležitými lidmi; mluvíš-li do televize, uvidí Tě
spousta lidí; i když nemluvíš do televize, někdo si to může pamatovat, nikdy
nevíš, jaké dveře parlamentu svým chováním můžeš otevřít / zavřít
=> mimo parlament = představíš-li se jako člen parlamentu, reprezentuješ ho
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•
•

Mimo téma bylo prodebatováno, zda má smysl aktivně spravovat náš Facebook,
shodli jsme se, že je důležitý pro jinou cílovou skupinu než Instagram
Dá se dohromady adresář s kontakty, kde budeme sdílet všechny naše kontakty

2) startup víkend – Ondra Zábran
a) Mezinárodní akce, u nás pořádá SIT Port
b) https://www.sitport.cz/projekty/startup-weekend/
c) Dá se tam odstartovat úspěšný byznys během několika málo hodin, prezentace jsou
vedeny v angličtině, ty si za 54 hodin připravíte spolu s odbornou pomocí. Nakonec je
odprezentujete investorům
d) 6.-8.5.
3) 26. Ročník semináře o dodržování úmluvy o právech dítěte v PS – Olda,
a) Informace o semináři jsou shrnuty zde:
https://parlament.radovanek.cz/2022/04/24/plzensky-studentsky-parlament-vposlanecke-snemovne-o-zmenach-ve-skolstvi/
b) Padlo tam také nesprávně, že Kamil jakožto předseda PDM ČR je v zásadě předseda
všech krajských parlamentů, ovšem krajské parlamenty jsou samosprávné, národní
parlament je jen zastřešující organizací
c) bavili jsme se o tématech ve školství, která nás jako studenty trápí, v této souvislosti
padly věci jako sexuální výchova, psychologická péče
•

Simona Andersová nám představila mezinárodní konferenci, která se uskuteční v
Regensburgu *viz. přílohy*; téma starejme se o naše životní prostředí, v AJ

4) informace z PDM ČR, konečné shrnutí semináře – Kamil Černý
a) krajské parlamenty dostaly za "domácí úkol" připomínkovat výstup, který připraví
pracovní výbor => výsledkem bude dokument, který bude důležitý pro výbor pro
práva dítěte, radu pro dětská práva a zejména pro MŠMT při úpravě RVP
•
•

uvítali jsme nové členy, ti se stručně představili, zjistili jsme díky tomu, že se
objevují členové z "nových škol"
20 minut přestávka

5) Hlasování o stanovách – Anežka Tetřevová
a) Anežka po úvodní řeči zahájila čtení stanov, zasedající dostali možnost pronášet
připomínky
b) Stanovy byly přijaty jasnou většinou 100 % zúčastněných
c) Příští zasedání se uskuteční 20. května v prostorách SVČ RADOVÁNEK v
Pallově ul.
Fertilní Zasedání bylo řádně ukončeno ve 14:30
Zapsal tajemník Petr Měsíček
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