
 

 

Rozvojový potenciál 
 
 

Název aktivity 4.5 Cesta k otevřené škole, KA Dětské parlamenty 

Odborný manažer 
jméno  

Michaela Boková 

Cílová skupina 
aktivity  

Vedoucí žákovských parlamentů 
Žáci ZŠ (členové ŽP) 
 
 

Co se cílová skupina 
naučila, jakou 
dovednost rozvíjela? 

CS: vedoucí dětských parlamentů: Zejména práce se skupinou dětí, 
sdílení a výměna zkušeností, rozvíjení dovedností formou náslechu 
v době výcviků 
Vedoucí ŽP: adaptační kurz, proškolení v CEDU, účast na 
konferencích, spolupráce se školní jídelnou aj. (dle evaluace)  

Pro jakou další 
cílovou skupinu by 
šlo aktivitu upravit? 

CS stejné jako v MAP II 
Doplnit o vedoucí ŽP v širším území 
Pedagogové ZŠ  
Úprava aktivit: 

- Výcviky parlamentů 1x ročně vícedenní výcvik společně 3 
parlamenty, 1x ročně setkání parlamentů v jedné ze 
zapojených ZŠ 

- Aktivita Školní fórum – všechny zš chtějí aktivitu realizovat (2 
nově), při přípravě projektu bude třeba oslovit a jednat 
s místními samosprávami – NUTNÁ PARTICIPACE 

- Rozvoj kompetencí vedoucích DP  

• dvpp zaměřené na rozvoj dovedností při práci 
s parlamentem (přizvat i další zš v regionu) 

• podpora rozvoje DP prostřednictvím práce 
s pedagogickým sborem školy, kde DP působí, 
zejména získat třídní učitele ke spolupráci 

- Dále pokračovat v práci s výstupy činnosti (zvážit četnost a 
zaměřit se na prezentaci výstupů) 

- Doprovodné aktivity jako Post Bellum jsou určitě žádoucí 
doplnění a propojení DP a ostatních žáků školy 

 
 

Co by nová cílová 
skupina úpravou 
získala? 

Zvýšení povědomí o činnosti ŽP, pochopení  

Kolik aktérů by se 
mohlo zapojit? 
Vyjmenujte školy i 
subjekty, které 

Vedoucí žákovských parlamentů v širším území by mohli být přizváni 
k aktivitám rozvíjejících dovednosti při práci s dětskou skupinou. 
Pedagogové škol, kde parlamenty působí, by byli přizváni 
k aktivitám, které podporují rozvoj parlamentu uvnitř školy. 



 

 

bychom mohli přizvat 
ke spolupráci 

Kdo z realizátorů 
aktuálního projektu 
by byl ochoten či 
schopen se zapojit do 
dalšího navazujícího 
projektu? 
Vyjmenujte. 

ZŠ Jablonné nad Orlicí 
ZŠ a MŠ Červená Voda 
ZŠ U Dvora Letohrad 

Jaké pracovní pozice 
(vč. rozsahu práce) 
bude zapotřebí pro 
rozvoj aktivity? 

Vedoucí žákovských parlamentů (zapojený učitel ZŠ) 
Koordinátor pro vedoucí žákovských parlamentů 
Službou zajistit dodavatele výcviků a workshopů (CEDU se velmi 
osvědčila) 
Facilitátor pro aktivitu školních fór 

Jaké vybavení bude 
potřeba pořídit? 

Ubytování, strava a doprava na výcviky 

Co dalšího bude 
potřeba vyřešit? 

Oslovení místní samosprávy pro aktivitu školních fór 

Kdo nám může 
pomoci? 

Měli bychom mít vlastní kapacity pro zajištění 

Koho dalšího 
potřebujeme 
k realizaci? 

Dodavatele služeb 
Spolupráce s místními samosprávami 

Jaké úkoly z toho 
plynou pro pracovní 
skupiny? 

žádné 

 


