
Exkurze do Strakovy Akademie 
 

Byli jsme pozváni na exkurzi do 

Strakovy Akademie, zúčastnila 

se skoro celá třída. Sraz jsme 

měli ráno v 8:40 u zastávky 

tramvaje „Malostranská“. Bylo 

deštivo, tak jakmile jsme se sešli, 

vyrazili jsme do sídla Vlády, ať se rychle schováme. Dorazili jsme 

tam a museli projít přes bezpečnostní kontrolu – jako na letišti. Když 

nás prohlídli, rozešli jsme se směr Tiskové centrum Úřadu vlády, kde 

jsme si sedli na židle a čekali, 

až přijde přednášející, který 

nám vyprávěl na téma „Co je 

vláda?“. Asi po půl hodině 

nás pozval do Jednací síně 

Vlády ČR, kde pravidelně 

jedná vláda – např. o 

návrzích zákonů a rozpočtu. 

Každý se posadil do jednoho 

křesla a poté nám pan Mgr. 

Musil (náš přednášející) vyprávěl, jak asi takové zasedání vypadá. 

Také nám řekl, kdo z ministrů 

na jakém místě sedí. Dále 

jsme se vrátili zpátky do 

Tiskového centra ÚV. 

Dopověděl nám pár 

posledních zajímavostí, a 

poté jsme se šli vyfotit a hned 

potom vyrazili zpátky do 

školy. Tato exkurze byla 

velmi přínosná a moc se nám 

líbila. Dozvěděli jsme se 

mnoho zajímavých informací 

a určitě bychom ještě někdy na podobnou rádi. 

Vypracovali: Jan Urbanec, Tomáš Havlena 



Prezentace byla opravdu výborně připravená. Myslím, že tomu 

rozuměli i tací, kteří se o politiku a vládu moc nezajímají. Celá akce 

se mi opravdu líbila a myslím, že jsem nebyla jediná. … 

 

….Já se o politiku se nijak moc nezajímám, ale tato akce mi pomohla 

si to nějak urovnat v hlavě a pochytit alespoň základy. I když jsme si 

chtěli cestu trochu prodloužit, paní profesorka byla neúprosná a tak 

jsme dorazili do školy včas. 

Zuzana Augustinová 

 

Každý se posadil do jednoho křesla, kde sedávají premiér, ministři, 

místopředsedové a tajemníci. Třeba já jsem seděla na místě, kde 

obvykle sedává ministr vnitra pan Milan Chovanec. Osobně si myslím, 

že jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí a že se nám 

seminář líbil a to nejen proto, že jsme nemuseli do školy. 

Tereza Chalupová 

 

a pár fakt na závěr…. Co je to tedy ta vláda? 

 

 vláda je vrcholným orgánem výkonné moci 

 skládá se z předsedy vlády (premiér), místopředsedů vlády, 

ministrů a je odpovědná Poslanecké sněmovně (poslanci) 

 vláda do 30 dnů od jmenování předstoupí před Poslaneckou 

sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry 

 mandát vlády je 4 roky (vláda může být u moci i méně pokud 

sněmovna vysloví vládě nedůvěru) 

 vláda řídí a kontroluje činnost ministerstev 

 činnost vlády zajišťuje úřad vlády ČR 

 



Složení současné vlády:  

 

premiér    B. Sobotka 

místopředsedové  A. Babiš, ministr financí 

                                   P. Bělobrádek  

členové: 

L. Zaorálek (ministr zahraničních věcí) 

M. Stropnický (m. obrany)       (armáda) 

M. Chovanec (m. vnitra)       (policie) 

J. Mládek (m. průmyslu a obchodu) 

H. Válková (m. spravedlnosti)       (soudy) 

M. Marksová (m. práce a sociálních věcí) 

A. Prachař (m. dopravy) 

M. Jurečka (m. zemědělství) 

S. Němeček (m. zdravotnictví) 

M. Chládek (m. školství) 

R. Brabec (m. životního prostředí) 

D. Herman (m. kultury) 

J. Dienstbier (m. pro lidská práva) 

K. Šlechtová (m. pro místní rozvoj) 

      Tereza Šverclová, Barbora Jančíková 

 

A kdo chce vědět víc, ať se zastaví u nás v 1. B! 

 


