VI. ZASEDÁNÍ DĚTSKÉHO PARLAMENTU MĚSTA JILEMNICE VE ŠKOLNÍM
ROCE 2014-2015
konané dne 23. 2. 2015 od 14:30 hod. v prostorách ICM (č.p.1) Jilemnice
Přítomno: 14 zástupců z jednotlivých škol (viz prezenční listina), přičemž počet pro hlasování
byl 9.
Hosté: Martin Šnorbert – koordinátor zdravého města,
Vladimír Vinklář – místostarosta města
Lenka Sedláčková – ICM
1) Vyhodnocení souboje tříd
Koordinátor předal výsledky v papírové formě Vojtovi Kynčlovi. Až na některé kázeňské přestupky
(spuštění požárního alarmu hopíkem), lze konstatovat, že letošní ročník souboje tříd proběhl
bezproblémově a je třeba poděkovat a pochválit všechny organizátory za přístup k celé organizaci
soutěže. Připomínky byly pouze k některým nepřesnostem, vzniklým při posuzování přehazované.
Pokud se příště nějaký tým bude cítit, že je výroky rozhodčích poškozován, je třeba toto řešit přímo
při utkání a to prostřednictvím kapitána týmu. Vzhledem k tomu, že většina žáků v době souboje tříd
nevykonává činnost, je možné, že příští ročník souboje tříd bude rozdělen ještě po jednotlivých
ročnících, takže např. 6. třídy budou soutěžit od 8-10 hodin a od 11:30 do 13:30 budou soutěžit sedmé
třídy atd.

2) Projekt Jilemnice – udržitelná
Členové DP byli informováni o přednášce o udržitelném rozvoji, která se bude konat v pátek 27. 2.
2015 od 9:00 hodin v prostorách ICM. Po přednášce je možné uplatnit nápady, jak by měla vypadat
soutěž pro žáky a studenty, týkající se udržitelného rozvoje. Z každé školy se předpokládá účast
minimálně 10 žáků (pokud budete mít víc přátel a ředitelství školy je uvolní je možné je vzít s sebou,
jen je potřeba přibližný počet účastníků předem nahlásit, aby se upravil prostor v ICM).
3) Vyhodnocení dosavadní činnosti parlamentu
Od ustanovení na podzim proběhlo i s dnešní 6 schůzek dětského parlamentu, podařilo se zorganizovat
Souboj tříd, (který již byl vymyšlen předchozími parlamenty) , diskusi s městskou policií za
přítomnosti místostarosty města a s vedením Scolarestu ohledně úrovně stravování v této školní
jídelně. Z předchozích námětů bylo zrealizováno wi –fi free do prostoru Masarykova náměstí a
v prostoru mezi objektem gymnázia a ZŠ Harracha, do budoucna se uvažuje o wi-fi v prostoru

autobusového nádraží. Z ostatních podnětů je registrován podnět na stojany na kola u obou základních
škol (přičemž u ZŠ Komenského to bude složitější vzhledem k památkově chráněnému objektu) a u
objektu SD Jilm – tam bude příležitost při stavbě přechodu pro chodce. Nové přechody v ulici Žižkova
se začínají teprve projektovat. Pokud budou další náměty je třeba si je připravit a prezentovat při
jednání parlamentu, aby se dalo v rámci možností města uskutečnit.

4) Pořádání soutěží pro MŠ
Členky dětského parlamentu Lucka Házová a Hanka Soukupová na dnešním jednání přitomna
Lucka nadále uvažují o zorganizování soutěží pro MŠ (koordinátor pouze upozornil, že čas neúprosně
běží a že na území města se nacházejí 3 budovy mateřských škol – Spořilov, Zámecká a Hrabačov).
5) Co nás čeká
Zapojení do projektu Jilemnice – udržitelná (přenáška 27.2.2015, soutěž o udržitelném rozvoji)
Organizace Dětského fóra města Jilemnice a případně prezentace problémů u mládežnického stolu
(březen – duben)

Případné další náměty na činnost je možné uplatnit kdykoli prostřednictvím starosty nebo
koordinátora a bude projednáno na nejbližším jednání dětského parlamentu.
Větší aktivita se čeká od tiskové mluvčí (Wendy)

Příští jednání DP bude dne
Jilemnice.
Zapsal: Martin Šnorbert,
Koordinátor zdravého města

16. 3. 2015 od 14:30 hod v prostorách ICM

