III. ZASEDÁNÍ DĚTSKÉHO PARLAMENTU MĚSTA JILEMNICE VE ŠKOLNÍM
ROCE 2015-2016
konané dne 2.11. 2015 od 14:30 hod. v prostorech ICM Jilemnice
Přítomno: 21 zástupců z jednotlivých škol (viz prezenční listina), přičemž počet pro hlasování
byl 14, Hosté: Martin Šnorbert - koordinátor zdravého města
Vladimír Vinklář - místo starosta města
Lenka Sedláčková - ICM
Schůzi vedl koordinátor, schůzovalo se ve studovně ICM v teple a bylo poměrně málo místa
1) Souboj tříd
Přítomní parlamentáři se shodli, že soutěž bude probíhat tak jak loni = ve dvou kategoriích:
6. - 7. třída + prima a sekunda - I.kategorie
8. - 9. třída + tercie a kvarta - II.kategorie
Termín správcem haly potvrzen - 2. a 3. února 2016 (úterý a středa)
Sporty: florbal (5 + 1) a volej bal (II.kategorie), florbal a přehazovaná (I.kategorie).
Zatím pravidla stejná jako minulý rok
Znalostní kvíz připravila Veronika Šimurdová a tradičně bude i od koordinátora.
Přípravný výbor na Souboj tříd byl jmenován takto:
Veronika Šimurdová - vedoucí týmu.
Členové: Jiří Fejt, Vojta Kynčl, Denisa Hollmanová, Klára Holmanová, Salmon Oliver,
Tadeáš Muller, Dominik Trýzna, Aleš Rychtr, Veronika Pitrová, Tereza Metelková, Vendula
Brožová, Adéla Mitrusová, Eliška Krausová.
Schůzka přípravného týmu 16.11.2015 v ICM od 14:00 hod (pokud by bylo
ředitelské volno, vedoucí týmu stanoví jiný termín nebo se třeba i o volnu sejdete ..). Účast je
dobrovolná, děláte to pro sebe. Na schůzce je třeba dořešit pravidla, rozlosování do skupin,
kdo bude pískat, jestli se dá vymyslet činnost pro "zbytek třídy" - fandění, či jiná aktivita ....
Protože se hraje florbal v rámci Souboje tříd, odpadá na minulé schůzce zmíněný samostatný
turnaj ve t1orbale.
2) Soutěže pro nejmenší
Při kolečku, co by ještě dětský parlament mohl řešit či dělat bylo zmíněno pořádání závodů
pro nejmenší - děti z MŠ. Skupina, která se k dané problematice sejde příští týden

9.11.2015

od 14:00 hodin v ICM je tato:
Veronika Pitrová - vedoucí, členové: Jiří Fejt, Petr Ryba, Vendula Brožová, Dominik Tryzna, Klára
Holmanová.
Z dalších námětů pouze zaznělo: zlepšení spojení na Prahu, zlepšení stavu záchodů na vlakovém

nádraží. Koordinátor zjistí možnost (vyslání zástupců do krajského, či republikového parlamentu
mládeže) ..
3) Činnost parlamentu
Případné další náměty na činnost dětského parlamentu je možné uplatnit kdykoli
prostřednictvím starosty, místo starosty nebo koordinátora a tyto budou projednány na
nejbližším jednání dětského parlamentu.

Pokud máte ještě nějaké náměty a dotazy na dění ve městě posílejte je prosím průběžně na email: snorbert@mesto.jilemnice.cz.
Příští jednání DP bude dne

23. 11. 2015 od 14:30

hod v prostorách leM

Jilemnice.
P.S. Své náměty na činnost parlamentu můžete sdělit starostovi OP, místostarostce DP
nebo koordinátorovi.
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Zapsal 3.11hoľ;;~~in
Šnorbert,
Koordinátor zdravého města

