
MČ Praha 12



Zasedání mladých 
příležitost pro žáky ZŠ

městská část Praha 12



Co je Zasedání mladých

• Orgán žákovské samosprávy zastřešující školní parlamenty ze 
všech 9 základních škol v MČ Praha 12. Delegáty jsou žáci       
2. stupně ZŠ.

• Způsob, jak zapojit mladou generaci do správy městské části a 
vytvořit i platformu pro vzájemnou spolupráci mezi žáky 
jednotlivých škol.

• Cílem je vyzkoušet si v praxi zapojení do řešení  problémů  
MČ. 

• Projekt organizuje radnice Prahy 12 v rámci MA21 ve 
spolupráci se školami a v návaznosti na Místní akční program 
Vzdělávání (MAP).



ZŠ v městské části Praha 12

• MČ Praha 12 je zřizovatelem 9-ti ZŠ.

• Jde převážně o velké školy s počtem více než 
500 žáků, celkový počet žáků v základních 
školách je asi 5 000 žáků.

• V 8-mi školách funguje standardní žákovský 
parlament, 1 škola je zastoupena zástupci 
školní redakční rady. 



ZŠ a MŠ K Dolům, ZŠ a MŠ ANGEL, ZŠ a MŠ Na Beránku, ZŠ Písnická, 
ZŠ profesora Švejcara, ZŠ Rakovského, ZŠ a MŠ Smolkova, 

ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Zárubova



Historie

• Návrh během opakovaných 
setkání k MAP v roce 2016 a 
2017.

• První Zasedání mladých se 
konalo 5. dubna 2018.

• Aktuálně 6.3. 2019 - celkově 
čtvrté  setkání v pořadí.



Forma
Jednání  má podobu zasedání  Zastupitelstva MČ- stejný sál a 
technika, podobná forma - projednávání jednotlivých bodů 
programu, hlasování, diskuse , interpelace. 
Přítomnost zástupců vedení radnice, zástupci odborů ÚMČ, hosté 
podle konkrétního programu. Jednání jsou přítomni také 
pedagogové - koordinátoři  z jednotlivých škol. 
Předsedající – zatím vždy Ondřej Lněnička, ředitel ZŠ



Typický obsah jednání 

• Témata spojená s organizací Zasedání mladých  

• Interpelace delegátů vůči  zástupcům radnice, odpovědi a 
zprávy k dotazům  

• Nabídky a informace ze strany radnice, vedení škol či hostů 
např. z neziskových organizací 

• Jednání o výběru témat a priorit, kterými se Zasedání mladých 
bude zabývat   

• Projednávání a příprava konkrétních aktivit školních 
parlamentů mimo zasedání např. vzájemné návštěvy mezi 
školami/parlamenty , tematicky zaměřená setkání  a vycházky 



Hlavní témata o která je zájem 

• okolí škol (změna)

• bezpečnost v MČ

• prohlubování výuky 
cizích jazyků a finanční 
gramotnost

• více výměnných pobytů 
v zahraničí 

• manuální zručnost 
(zavedení dílen ve 
školách)

• globální odpovědnost a 
klimatické změny  
včetně nakládání s 
odpady

• urbanismus – problém 
zahušťování sídlišť 

• fungování veřejné 
správy



Vize
• Směřovat k „ sebeorganizaci“ Zasedání mladých-včetně 

přípravy termínů, programu, předsednictví, vedení zápisů, 
medializace, předávání informací uvnitř i vně škol  

• Kultivovat a rozvíjet principy demokracie především v 
rámci jednotlivých škol i v rámci průběhu společného 
Zasedání mladých. Cílem je, aby školní parlamenty 
opravdu komunikovaly se svými spolužáky a zastupovaly 
je. 

• Spolupráce na konkrétních tématech a projektech mezi 
školami i žáky, radnicí, neziskovými organizacemi atd. 
Rozvoj dalších forem setkávání s mladými např. odborné 
vycházky, workshopy. 



Hlavní problémy
• Výměna nejzkušenějších delegátů – ukončení studia 

na ZŠ. Řešení: co nejlepší výměna zkušeností mezi 
všemi členy školních parlamentů i mimo něj.   
Uvažujeme i o vytvoření příležitosti pro spolupráci 
po ukončení docházky na ZŠ. 

• Vytížení žáků jinými povinnostmi a omezená 
intenzita práce školních parlamentů. Šance vidíme v 
prohlubování tradice a zdokonalování organizačního 
schématu jednotlivých parlamentů  a  Zasedání 
mladých. Dále také v získávání zkušeností zvenku.  



Kontakty

Petr Šula, neuvolněný místostarosta 

sula.petr@praha12.cz, 244 028 206, 773 569 013

Mgr. Ondřej Lněnička, ředitel ZŠ profesora Švejcara

lnenicka@mrackovka.cz, 734553281
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