
 
 

 
   

Zápis z 12. setkání Pracovní skupiny MAP 

jako součást akčního plánování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v území SO ORP Kyjov a obce Moravský Písek 

 

Termín setkání: 13. prosince 2017, 14:00-17:00 

Místo konání: kancelář MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov  

Přítomni: FILÍPKOVÁ Josefína, GEISLEROVÁ Kateřina, BÍLEK Martin, JUST Tomáš, KOVÁŘ Dušan, 

ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka, DUŠKOVÁ Milada, ČARKOVÁ Anna, HOUSEROVÁ Ester, GRMOLCOVÁ  Anežka, 

HORŇÁK Miroslav, KLIMEŠOVÁ Sylva, VACENOVSKÁ Kristýna, VALENTOVÁ Diana 

Program jednání: 

Propracování tématu žákovské parlamenty na území realizace MAP.  

Podkladové informace pro práci PS: 

Téma žákovské parlamenty byly členy pracovní skupiny Kateřinou Geislerovou a Tomášem Justem 

zpracovávány detailně od jara 2017. Pro potřeby analýzy stavu vzdělávání na území MAP byly zpracovány 

SWOT analýzy stavu vzdělávání na 5 školách. Aby však výstupy ze SWOT analýz byly prospěšné i pro ŽP, 

došlo k domluvení další spolupráce na výstupech ze SWOT analýzy, konkrétně žákovské parlamenty měly 

navrhnout pro problémy na svých školách způsoby řešení. Celý souhrn z práce a výstup jsou sepsány 

v dokumentu Souhrn z návštěv školních parlamentů pro potřeby analytické části Strategického rámce MAP 

ORP KYJOV – vzdělávání v pohybu dostupného jako příloha Strategického rámce online: 

https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/soubory/souhrn_z_navstev_skolnich_parlamentu.pdf. 

Odborný garant pro komunitní a strategické plánování rozvoje vzdělávání – Anna Čarková, na základě výstupu 

z tohoto dokumentu, doporučila využít potenciálu žákovských parlamentů, jakožto reprezentativní 

platformy žáků (klíčových aktérů ve vzdělávání) pro další spolupráci na akčním plánování rozvoje 

vzdělávání. Spolupráce by spočívala nejdříve v podpoře a posílení těchto institucí nejen na samotných 

školách ale i v rámci regionu prostřednictvím setkání/diskuzních kruhů, tedy nejlépe formou konference. 

Předpokládáme, že na těchto setkáních budou mít žáci možnost otevřít problematická témata i mimo 

prostor školy a tím podpoří debatu o stavu a kvalitě vzdělávání v území. 

Navíc již existuje iniciativa od koordinátorky žákovského parlamentu ZŠ Žarošice, Mgr. Sylvy Klimešové, 

uspořádat po vzoru již existujících regionálních konferencí ŽP obdobné setkání pro ŽP v regionu Kyjovského 

Slovácka v únoru 2018. 

Na území realizace MAP se nachází 13 škol, které vedou žákovské parlamenty (viz tabulka 1). K. Geislerová 

a T. Just pracovali nejdříve s pěti, v druhé etapě spolupráce se čtyřmi parlamenty.  

 

Tab. 1: Přehled škol s žákovskými parlamenty na území MAP ORP KYJOV – vzdělávání v pohybu 

 

Název školy Obec Koordinátor Poznámka Kontakt koordinátor

1 Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace Ježov Ľudmila Justová justova.praca@seznam.cz

2 Jitka Režňáková ekoparlament jitka.reznakova@zskyjov.cz

3 Alžběta Rajsiglová žákovský alzbeta.rajsiglova@zskyjov.cz

4 Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hodonín, příspěvková organizace Lovčice Denisa Dušíková zs.lovcice@centrum.cz

5 Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Moravský Písek J. Číhalíková zsmp.cihalikova@seznam.cz

6 Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice, okres Hodonín Nenkovice Petra Liebigeorvá petra.liebigerova@seznam.cz

7 Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizaceSvatobořice-Mistřín Sabina Helísková heliskova@zssvatoborice-mistrin.cz

8 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Šardice Jana Paušová zastupce@zssardice.cz

9 Základní škola Vacenovice, okres Hodonín Vacenovice Liběna Lisá lib.lisa@seznam.cz

10 Masarykova základní škola Vracov, okres Hodonín Vracov Miroslava Glacová m.glacova@seznam.cz

11 Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace Žarošice Sylva Klimešová zarosicezs@seznam.cz

12 Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín Ždánice Hauslerova hauslerova.mszd@seznam.cz 

13
Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského, Žeravice, okres 

Hodonín příspěvková organizace

Žeravice Ludmila Presová Komunikace s Trausigovou - 

výchovný poradce

ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY V ÚZEMÍ MAP 

Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova Kyjov

https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/soubory/souhrn_z_navstev_skolnich_parlamentu.pdf


 
 

 
   

Zadání pro práci 12. Pracovní skupiny znělo: Naplánování regionální konference žákovských 
parlamentů na únor 2018. 

Výstup: 

Pracovní skupina zhodnotila význam setkání žáků ŽP a samotné zavedení tradice regionální konference jako 

přínosnou a to v bodech:  

 posílí se význam ŽP, žáci získají pocit důležitosti o významu své práce v ŽP, když se budou moci 

prezentovat před ostatními; prestiž, pocit vážnosti;  

 podpoří se posílení zodpovědnosti u žáků, budou muset být minimálně zodpovědní za přípravu 

prezentace;  

 tématika žákovských parlamentů se rozšíří a zpropaguje do regionu a mezi školy, které se jí ještě 

nezabývají; 

 na konferenci bude možné získat náměty pro rozvoj vzdělávání jak pro školy, tak pro region;  

 konference se stane základní platformou komunikace s MAP;  

 efektivní způsob výchovy k demokracii a politické zodpovědnosti 

 

Pracovní skupina rozpracovala organizaci konference následovně: 

Termín konání konference: středa 21. února 2018, 9:00-12:30 

DDL přihlášek: 15. ledna 2018 

Místo: ZŠ Žarošice 

Koordinace/Organizátor: Sylva Klimešová (ZŠ Žarošice), MAP (KSVP) Milada Dušková, přizvat koordinátory 

ostatních ŽP ke spolupráci 

Cílová skupina: 1. Žáci fungujících ŽP a jejich koordinátoři; 2. vedoucí škol, pedagogičtí pracovníci a výchovní 

poradci z ostatních škol 

Předpokládaná účast: S určitostí bude účast 5 ŽP (Šardice, Žarošice, Vacenovice, Lovčice, Svatobořice-

Mistřín), tedy cca 80 dětí + jejich koordinátoři + zájemci (pedag.) z ostatních škol; přesný počet a z toho 

vyplývající program a organizace konference se stanoví po sběru přihlášek 15.1.2018 

Program: 3 části konference: 1) aktivní účast s prezentací 2) posterová sekce 3) workshopy 

1) Pokyny aktivní účast s prezentací: Prezentace na 10 minut za každý ŽP. (6 ŽP * 10 minut = 60 

minut). Měl by zaznít alespoň některá z těchto témat (předem nastavený scénář): 

 Prezentace školy 

 Fungování parlamentu na škole 

 Jak funguje komunikace ŽP s vedením školy 

 Jak funguje komunikace ŽP s žáky školy a jak si přenáší mezi sebou informace. 

 Největší úspěch ŽP. 

 Témata na ŽP, která přesahují školu. 

 Máte témata pro samosprávu obce? 

 Co byste chtěli sdělit ostatním parlamentům? 

 „Co naštve šerifa“ … trable s našimi úmysly 

 „Co se nám nepovedlo“ … nesnáze, s kterými jsme nepočítali 

 Smysluplnost práce žákovských parlamentů … jak to vidíme my 



 
 

 
   

Každý ŽP si stanoví vlastní přednášející, snaha z naší strany ošetřit to, aby nikdo nebyl opomenut 

v práci na ŽP, nemá smysl. Členové ŽP by se dle vlastních zásad měli držet a vzájemně mezi sebou 

podporovat kolektivní zodpovědnost při zapojování všech členů ŽP na přípravě ke konferenci. 

 

2) Posterová sekce: Na chodbě školy budou mít možnost ty parlamenty, které nebudou chtít aktivně 

prezentovat, umístit banner s posterem s prezentací svého ŽP. Úprava, velikost, téma banneru …dle 

libosti.  

3) Workshopy: Pro všechny účastníky konference budou připraveny tematické workshopy. Jejich počet 

se stanoví na základě počtu přihlášených, předpoklad cca 4 pro žáky a jeden pro koordinátory ŽP. S 

tématy pomohou koordinátoři ŽP z území. Nutno dohledat mediátory workshopů. Workshopy ve 

skupinách budou trvat 20 minut s následnou prezentací zjištění před celou konferencí. 

 

Časový rozpis konference: 

08:30-09:00 Registrace účastníků 

09:00-09:15 Zdravice (ředitel školy Žarošice, předsedkyně spolku KSVP (MAP), starosta obce Žarošice) 

09:15-10:40 Prezentace ŽP 

10:40-11:00 Cacaobreak 

11:00-11:30 Workshopy ve skupinách (čistý čas 20 min.) 

11:30-12:00 Prezentace výstupů z workshopů  

12:00-12:30 Diskuze, náměty, ukončení konference 

 

Propagace akce před a po: KSVP zajistí propagaci, oslovení regionálních medií, přizvání regionální televize 

na akci. Po akci je nutné konferenci znovu zpropagovat – najít formát (min. tisková zpráva). 

Komunikace: Přímé oslovení koordinátorů fungujících ŽP; představení pilotní konference; zjistit od nich témata 

na workshopy a doporučení na mediátory. 

Občerstvení: Protože se jedná o půldenní akci, zajistíme bagety, drobné občerstvení. Oslovení školy 

Násedlovice, která připravuje zdravé svačinky. 

Zajištění dopravy: KSVP domluví svozový autobus. 

Formulace pozvánek: Pozvánky pro koordinátory a pro žákovské paramenty zvlášť. Na formulaci se bude 

podílet celá PS. 

 

Další úkoly: 

 Přesný finanční rozpočet akce 

 Zvolit témata  

 Sehnat mediátory pro workshopy (pro skupiny žáků a skupinu koordinátorů) Oslovit studenty SŠ 

s parlamenty o spolupráci. 

 Najít název pro konferenci 

 Připravit placky jako pozornost 

 Odsouhlasení focení dětí – přidat přílohu k pozvánkám 

 Připravit evaluační dotazník/tabuli se lepícími štítky pro zanechání vzkazu, připomínek 

 



 
 

 
   

Kontakty pro spolupráci a připomínky: 

Mgr. Sylva Klimešová: zarosicezs@seznam.cz 

Milada Dušková: miladaduskova@kyjovske-slovacko.com ; +420 776 579 485 

mailto:zarosicezs@seznam.cz
mailto:miladaduskova@kyjovske-slovacko.com

