
 
 

 

 
1 

Zápis ze schůze  

Studentského parlamentu Plzeňského kraje 

16.9.2022 

Zasedání zahájila předsedkyně Anežka Tetřevová ve 12:00 dle programu 

1) Úvodní slovo (S. Andersová) 

a) Přivítání nových členů, zhodnocení stavu rekonstrukce v prostorách SVČ, shrnutí 

minulých i nadcházejících akcí (spolupráce s JSNS, JETOTU, Zavolíme, …) 

2) Zhodnocení prázdninových aktivit (A. Tetřevová) 

a) Summer camp PDM ČR, Mládežnická konference v Regensburgu – shrnutí 

proběhlých akcí zaměřených na neformální vzdělávání, kterých se naši členové 

zúčastnili 

b) JETOTU – Anežka nám přiblížila průběh akce, která proběhne v sobotu 24.9. na 

Náměstí Republiky, a náš parlament zde bude organizovat například debaty s politiky 

c) Zhodnocení aktivit PDM ČR (Kamil Černý, předseda PDM) – mezinárodní konference 

YouPart (projekt spojující národní participační struktury v Evropě s cílem shromáždit 

jejich podněty ke zlepšení školství či ekologie), spolupráce s UNICEF, sestavování 

delegací z krajských parlamentů pro následující funkční období PDM, beseda na 

téma dětského ombudsmana v PSP ČR, prezidentské Zavolíme (akce SPPK; PDM 

by nám mohli poskytnout finanční podporu) 

3) Prezidentské Zavolíme (A. Tetřevová) 

a) Stejný formát jako naše krajské Zavolíme, akorát s prezidentskými kandidáty, bude 

se konat na Smíchovské SPŠ v Praze 

b) Cílem je oslovit se všemi úkoly (občerstvení, fact-checking, grafika…) střední školy 

na toto zaměřené => debata od studentů pro studenty 

c) Shrnutí všech domluvených spolupráce 

d) Zmínka o zvažované spolupráci s influencery (A. Šulcová, A. Kajumi), tak abychom 

pronikli i do dalších sociálních bublin 

4) Studentská rada ČR (A. Tetřevová) 

a) Jedná se o projekt s cílem vytvořit zastřešující organizaci studentských samospráv, 

která by více tematizovala (tedy cílila na témata konkrétnější, než je obecná politika) 

práce participačních organizací, kdy by měly vzniknout odborné orgány zaměřené na 

ekologii, školství, … 

b) Aktuálně projekt stojí kvůli paralele s PDM, kdy se jedná o projekty velice podobné a 

také se na nich podílí podobné pracovní skupiny 
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5) PLNOC (O. Zábran) 

a) Ondřej shrnul informace o PLNOCi, které jsou dostupné na jejích stránkách a rozdal 

účastníkům plakáty k výlepu na školách 

b) Na akci se může přihlásit jako účastník nebo přednášející kdokoli 

6) JETOTU (S. Andersová) 

a) Mottem akce je „planeta, život, vzdělávání“ a navazuje na české předsednictví v EU 

b) Simona shrnula to, jak bude akce probíhat; budeme mít vlastní stan, hned vedle VIP 

stanu, kde budou probíhat debaty 

c) Klíčové jsou debaty, kterých se budou účastnit naši zástupci – první debata s panem 

Martinem Pelcem (koordinátor informačních středisek na téma vzdělávání či výuka o 

EU), dále debata s panem hejtmanem R. Špotákem, která naváže na oficiální 

zahájení akce a také debata na téma současných výzev EU s paní Monikou 

Landmanovou 

d) Domluvili jsme, kdo se bude besed účastnit 

e) Probrali jsme také anketu/výzkum, kterou bychom v rámci akce mohli provést (jehož 

výsledky by mohly zajímat i Plzeňský kraj/město), dále obsazení stánků SPPK či 

Plzeňského kraje nebo stopovačku (zabavení mladších účastníků) 

7) Závěrečná diskuze 

a) Shrnutí nadcházejícího okresního Zavolíme, které je už připravené a mělo by hladce 

proběhnout v pondělí 19.9. 

b) Zpráva o schůzi ředitelů PK, které proběhlo na začátku školního roku 

c) Příspěvky na soc. sítě ke dnům otevřených dveří na školách, dále příspěvky 

propagující soutěže (spolupráce s paní Havlíčkovou) 

d) Dotaz na zasedání PDM ČR, které proběhne v říjnu – přihlašování začne příští týden 

a my se poté domluvíme na delegaci 

e) Přivítání nových členů a jejich představení 

f) Také jsme domluvili termín příštího zasedání – 21. října, tento termín navrhneme 

kraji v souvislosti s jeho konáním na krajském úřadě (datum se může změnit) 

g) Také jsme odhlasovali edukační výlet s PK – ze dvou možností (Štrasburk, Vídeň) 

jsme odhlasovali Štrasburk 

 

Konec zasedání 13:30 

Zapsal tajemník Petr Měsíček 

  

https://plnoc.cz/
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