VII. ZASEDÁNÍ DĚTSKÉHO PARLAMENTU MĚSTA JILEMNICE VE ŠKOLNÍM
ROCE 2014-2015
konané dne 16. 3. 2015 od 14:30 hod. v prostorách ICM (č.p.1) Jilemnice
Přítomno: 10 zástupců z jednotlivých škol (viz prezenční listina), přičemž počet pro hlasování
byl 6.
Hosté: Martin Šnorbert – koordinátor zdravého města,
Lenka Sedláčková – ICM
Soňa Ágnes Němečková – předseda ICM
1) Soutěž v rámci projektu Jilemnice - udržitelná
Lenka Sedláčková v krátkosti představila koncepci soutěže v rámci projektu Jilemnice – udržitelná.
Bude se jednat o dlouhodobou soutěž pro děti a mládež (kategorie 8 -12 let a 13 -17 (18) let, která by
měla mít 3 části – jarní, letní a podzimní. Pro jarní část se uvažovalo, že se půjde po stanovištích hry
zelené Krkonoše, kde budou instalovány Qr kódy s otázkami o udržitelném rozvoji nebo o Jilemnici.
Protože bylo zjištěno, že ne každý vlastní chytrý telefon, bude možné po prokázání, že na místech,
kde jsou umístěny QR kódy se účastník nacházel přihlásit se a vyplnit správné odpovědi v prostorách
ICM. V létě se uvažuje s fotografickou soutěží a na podzim by mohlo být téma – jilemnice – jak ji
vidím v roce 2050. Hrát se bude o hodnotné ceny a případné náměty na ceny i způsob soutěže jsou do
doby vyhlášení soutěže vítány !
2) Spolupráce DP a ICM
Soňa Ágnes Němečková informovala přítomné o možných akcích. Předpokládá se ale vyšší aktivita ze
strany parlamentářů. Nejbližší možnou akcí je výlet a zúčastnění se soutěže ke Dni Země v termínu od
24. 4 do 26. 4. 2015 (víkend). Minimální počet účastníků 6, budou vydány plagátky. Zkuste se doma
poptat, zda Vás rodiče pustí, bližší informace získáte u Lenky Sedláčkové a Soni Němečkové.
Z dalších akcí je možné navštívit ICM v Mladé Boleslavi nebo domluvit návštěvu v parlamentu ČR.
Každopádně je třeba se o dané možnosti lépe a více zajímat ! ICM připravuje i hru formou A-Z kvízu
a to nejdříve ve třídách, potom může následovat souboj škol a pokud bude dál zájem , tak i klání
s jinými městy...

4) Pořádání soutěží pro MŠ
Členky dětského parlamentu Lucka Házová a Hanka Soukupová nadále připravují soutěže pro děti
MŠ. Předpokládají, že se aktivně zapojí další členové DP a dále předpokládají , že soutěže se
uskuteční v zámeckém parku pro dětii ze všech tří budov MŠ (Zámecká, Spořilov a Hrabačov).
Definitivní upřesnění by mělo být na příštím jednání parlamentu (nutno projednat i uvolnění ze škol !)
5) Dětské fórum
Zatím bylo dohodnuto, že bude zvolena klasická metoda známá z minulých let = budou řešeny
tematické okruhy. Členové DP by si měli vybrat oblasti, které je zajímají a měli by být garanty témat.
Dne 23.4. (čtvrtek se od 16:00 hodin koná fórum města Jilemnice pro dospělé, se samostatným
mládežnickým stolem. Pokud chcete své přání sdělit nám dospělým je to jedna z příležitostí...

Případné další náměty na činnost je možné uplatnit kdykoli prostřednictvím starosty nebo
koordinátora a bude projednáno na nejbližším jednání dětského parlamentu.
Příští jednání DP bude dne
Jilemnice.
Zapsal: Martin Šnorbert,
Koordinátor zdravého města

13. 4. 2015 od 14:30 hod v prostorách ICM

