
 
 

 

 
1 

Zápis ze schůze  

Studentského parlamentu Plzeňského kraje 

21.10.2022 

Zasedání zahájila předsedkyně Anežka Tetřevová ve 12:00 dle programu 

1) Úvodní slovo (předsedkyně A. Tetřevová) 

a) Na úvod řekla pár vět koordinátorka S. Andersová, na což navázala úvodním slovem 

předsedkyně Anežka Tetřevová 

b) Představili se noví členové parlamentu 

2) Nabídka přednášek ve spolupráci s SPPK (místopředseda O. Zábran) 

• Vzhledem k potřebě vyřešit problémy s technikou, se slova krátce ujala Anežka, 

která krátce shrnula benefity, které přináší aktivní participace v rámci SPPK – 

jednak možnosti účastnit se zahraničních zájezdů (jsou zdarma, ale jsou často 

podmíněné aktivní prací členů, dále pak příležitosti pro osobní rozvoj 

b) Ondřej dostal nabídku na besedy – s Petrem Kolářem nebo Bohumilem Kartousem 

a Petrem Nutilem (založil mnoho zajímavých webů – např. manipulátoři.cz 

c) Návrh koordinátorky S. Andersové – nejprve provést průzkum zájmu ze strany škol 

v kraji, abychom na základě toho mohli volit prostory podle kapacity 

• Problém – některé ze škol mají problém s tím, že jde o politiku, ředitelé zastávají 

cestu osobních preferencí nebo apolitičnosti 

• Celkově by mohl být problém s dostatečnou účastí, někteří učitelé mají tendenci 

po účastnících požadovat po účastnících individuální výstupy z akce, nicméně 

z každé z akcí plánujeme dělat výstupy za SPPK, už jen protože se jedná o naše 

projekty. 

(1) V rámci této žírné debaty jsme se dostali až k tomu, že jádro problému vzniká 

už v mylné představě některých pedagogických pracovníků, kteří si 

představují, že krajský parlament je zastřešující organizací parlamentů 

školních (jejichž funkcionalita je často, již tak nízká, podlamována skeptickými 

názory. Naopak, můžeme bez nadsázky říct, že můžeme být pyšní na úroveň 

našeho parlamentu, který patří ke špičce ve studentské participaci v české 

republice. 

3) Představení voleb v SPPK 2022 

a) Anežka krátce představila volební model, který o něco později přiblížil Matěj Košař 

b) Předsedkyně popsala svoji roli v rámci parlamentu (jedná se o hlavního představitele 

parlamentu, vede jednání a zejména zasedání, úzce spolupracuje s koordinátory), 

dále svoje funkce představili také místopředsedové, kteří předsedkyni pomáhají. 

Následovalo krátké představení činnosti předsednictva, které sestává z předsedy, 

jednoho nebo dvou místopředsedů a počtu standardních členů předsednictva, kteří 

tento počet upravují na 7, 9 nebo jiné liché číslo. 
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Dále předsedkyně mediálního výboru (M. Fialová) představila výbor, zabývající se 

zejména vnějšími styky parlamentu a jehož členem může být jakýkoli řadový člen, 

který o to projeví zájem. Předseda MV je vždy účasten na zasedání. Mezi povinnosti 

tohoto výboru patří správa webu (psaní článků), Instagramu (kde se snažíme o co 

největší aktivitu, publikaci edukativních příspěvků, či příspěvků z naší činnosti) nebo 

TikToku (který jsme si nedávno založili, ve snaze zvýšit naše dosahy v rámci 

mladšího publika). Ukázali jsme si některé ukázky z předchozí práce výboru (video 

Tohle je Jarda – vzniklo jako zakázka pro kraj – nebo sestřih ze Zavolíme?) 

Poté jsem svoji roli představil já, tajemník (zhotovení zápisu ze schůzí a samozřejmě 

účast na schůzích; zápisy ze schůzí předsednictva a účast na nich, ovšem bez 

volebního práva v rámci těchto schůzi, pakliže ho k tomu neopravňuje jiný zastávaný 

mandát) 

c) Matěj Košař – potencionální předseda volební komise („letos budu maturovat, vůbec 

nevím jak, ale za to vím, jak se vedou volby“) – náš delegát v PDM ČR, kde vedl 

volby, a tak se nabízelo předat slovo staronovému předsedovi PDM, Kamilovi 

Černému, našemu členovi 

4) Práce PDM ČR (Kamil Černý) 

a) Kamil shrnul zasedání celostátního parlamentu, které proběhlo o víkendu 14.-16.10. 

a na kterém došlo ke zvolení nového předsednictva (výkonný výbor) a rady (kontrolní 

výbor) 

b) Delegáty SPPK v PDM ČR jsou v současné době Kamil, Matěj, dále Anežka, Tereza 

Tycarová, Tobiáš Horváth a Ondřej Zábran, s tím, že každý kraj má právo na 

šestičlennou výpravu, z níž však jen dva volení členové mají volební právo. 

c) Proběhl již zmíněný volební proces, který vedl Matěj Košař. Volilo se metodou D21 

(dva pozitivní a jeden záporný hlas), která je tedy výhodný v tom, že se ukáže, do 

jaké míry by zvolení kandidáta vzbudilo negativní ohlasy. 

d) Zasedání se zúčastnili i zajímaví hosté (expert na etiketu Denis Tureček nebo 

europoslanec Jiří Pospíšil). V sobotu proběhly volby do rady a v neděli do 

předsednictva. 

e) Došlo k úpravě statutu parlamentu a pravomocí a k dalším změnám a ratifikacím 

v oblasti kodexů. Byl odhlasován vznik rady krajů, výboru pro vnější komunikaci. 

f) Dále bylo dosaženo pokroků v jednání s ČSÚ a s organizací vysokoškolských 

studentů. 

g) Hlavní současnou ambicí PDM ČR je mít v každém z krajů studentský parlament. 

5) Slovo paní ředitelky SVČ RADOVÁNEK (Bc. Eva Tischlerová) 

a) V kontextu současného předsednictví paní ředitelka navrhla vytvořit projekt o 

udržitelnosti.  

b) Závěrem nám popřála mnoho úspěchů a vzornou práci. 

Přestávka 15 minut z důvodu dlouho probíhajícího zasedání 

6) Návrh na charitativní jarmark  

a) Anežka přišla s návrhem dobročinného jarmarku (teoreticky jarmark středních škol) 

ve spolupráci s UNICEF, kde by každá škola měla svůj stánek a prodávala za 

symbolickou částku své výrobky. 
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7) Závěrečná diskuse 

a) V rámci diskuse bylo ještě zmíněno, zda může ve volbách kandidovat i člen, který 

bude letos maturovat. Ano, může a v případě nutnosti se svého mandátu může vzdát 

b) Závěrem Ondřej Zábran zmínil Pišqworky, turnaje (překvapivě) v piškvorkách. 

c) Posledním zmíněním bodem bylo, že každý z kandidátů bude mít na příštím volebním 

zasedáním před samotnými volbami dispozici 
1

6
 minuty až 5 minut prostoru pro 

představení se.  

Konec zasedání 14:25 

Zapsal tajemník Petr Měsíček 
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