Úvodní schůze SIMSu 16.10.2019, SK Celetná

Schůze započala ve 21:50.
Přítomní: Nick Ojo Omorodion, Bára Krempaská, Peter Václavík, Lukáš Filip, Josef Rauvolf, Dan Kraus,
Ondra Mikuš, Kuba Šmejkal, Honza Sochor, Daniel Paál, Týna Jelínková, Agáta Renčová, Týna
Pelínková, Sára Žáková, Michal Ostrý, Kuba Dolejš, Jana Mužíková, Míša Němcová, Tomáš Čevela,
Anežka Kotková, Týna Sluková, Týna Jandová, Martina Barnová
Omluven: Vojta Michal
Hosté: Bára Navrátilová

1) Volba předsedy
•
•
•

kandidáti: Nick (navržen Honzou Sočim), Kuba Šmejkal (navržen Tomášem), Míša (navržena
společně Kubou Šmejkalem a Týnou Jelínkovou), Lukáš (navržen Danem Krausem)
jako volební komise byla konsensuálně zvolena dvojice Honza Soči a Kuba Dolejš
výsledky tajné volby: Nick (12), Kuba (2), Míša (6), Lukáš (3)
o předsedou byl zvolen Nick

2) Volba místopředsedů
•
•

jak určují stanovy, předseda si volí své místopředsedy, které si nechal poté potvrdit ostatními
členy SIMSu
místopředsedkyněmi a místopředsedou se stávají:
• Barča Krempaská (odsouhlasena jednomyslně)
• Míša Němcová (odsouhlasena jednomyslně)
• Kuba Dolejš (odsouhlasen nadpoloviční většinou)

3) Pokladník
•
•

doposud teď Honza Sochor, konsensuálně rozhodnuto, že bude pokladníkem i dál
o předseda pokladníkovi dal za úkol vést podrobnější účetnictví než doposud
studentské peníze
o žádosti do 1.11.2019
o prezentace žádostí 4.11.2019 od 18:00 na Hollaru
o budeme žádat o snídani, přednášky, cokoliv dalšího
▪ členové budou žádat o peníze z vlastní iniciativy, podle pole jejich působnosti
v rámci SIMSu

4) Čestní členové
•

předseda a ostatní členové se shodli, že čestnými členy SIMSu se stávají následující studenti:
o Bára Navrátilová, Verča Čechová a Janča Prokopjuková (fotografky), Filip Šourek,
Eliška Černovská, Matyáš Bubeník
o Huy Duong neobdržel dostatečnou podporu

5) Zapisovatel/ka
•
•

zapisovatelé píší zápis SIMSu, který následně nahrají v .pdf podobě na Google disk SIMSu
letos budou dva – Anežka Kotková a Dan Paál
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6) Google disk
•
•
•

kontakty na členy
medailonky do konce října
Harmonogram akcí – všichni kouknout a doplnit vše důležité (midtermy, plánované akce,…)

7) Schůze vedení
•
•

chodit na pravidelné schůze vedení, pořizovat na nich zápis, který poté nahrát na Google disk
a do FB skupiny udělat shrnutí nejdůležitějších bodů
Míša, Agáta, Peter, (Tomáš)

8) Komunikace s PR oddělením
•
•

nová vedoucí PR je Zuzana Lizcová
Honza Soči, Kuba Dolejš
Soči ostatní obeznámil s IMS youtube kanálem.

9) Sociální sítě
•

•

•

•

SIMS FSV email
o Barča, Michal, Lukáš, Nick, Soči, Kuba Dolejš
o checkovat pokud možno každý den
o důležité maily screenovat a posílat do FB skupiny
Facebook
o Kuba Šmejkal, Dan Kraus, Kuba Dolejš, Honza Soči
o nespamovat, dělat to, jako doposud (zkušený FB tým)
Instagram
o Týna Jelínková, Marťa, Týna Jandová, Týna Pelikánová, (Dan Kraus)
o vyzývat lidi, aby tagovali #simsgramy, abychom měli hezký storiečko
o Dan navrhuje udělat na instagramu nějakou formu toho, aby to nějak vypadalo
(filter?)
o Na příští schůzi nám instateam řekne nějakou koncepci simsgramů
nástěnka SIMS v Jinonicích
o Janča Mužíková, Marťa Barnová
o make SIMS nástěnku graeat (again?), nástěnka se nachází v hlavní chodbě
v Jinonicích, chceme na ní fotky z akcí, zajímavý informace a tak…
o cílem je mít něco podobnýho jako tam má PK
o napsat Nigrinovi ohledně toho, jak si usurpovat nástěnku celou pro nás, teď ji
využívá buddy program, či co

10) Grafik
•
•
•
•

Dan Kraus – grafiky událostí, covery skupin,…
merch SIMS/IMS – budou se dělat stále i naše starý promo věci, ale nově i bločky institutu na
víc formální věci (promo věci řešit s Bárou Navrátilovou)
nový logo IMS se nám líbí, bylo nasdíleno na Google disk
merch SIMSu (oblečení), někdy do budoucna – mohli bychom něco vytvořit na 17. listopad
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11) Fotografky
•

Janča Prokopjuková, Verča Čechová, nově Týna Sluková

12) Propagace na IMS na SŠ
•
•
•
•

•

řešit s Ondřejem Žílou (kontakt na stránkách IMS/FSV)
Anežka – udělá novou prezentaci na základě dvou starých, a bude komunikovat s Žílou, Soči a
Kuba Dolejš jí pomůžou s designem
Míša to řešila s Lizcovou a Žílou, něco začali řešit, a zatím se neozvali
Míša s Kubou Šmejkalem a Anežkou budou hlavní koordinátoři propagace na SŠ
o vytvoření google přihlašovacího formuláře pro studenty, kteří pojedou prezentovat
o konečná evaluace prezentací, sběr odezvy od prezentujících, kolik hodin jim to
zabralo,…
rozšířit povědomí o možnosti prezentovat i mimo SIMS, aby vyjelo prezentovat co nejvíc
studentů

13) 17. listopad
•
•
•
•
•

Týna Jelínková, Týny Pelikánová, Agáta, Týna Jandová, Peter, Ondra, Dan Kraus, Janča
Mužíková, Marťa, Lukáš
Stánek na Albertově, dobrovolníci – koordinovat s Markem Boňkem z PK
Pokládání věnců s FSS Brno? Michal může pomoct zkoordinovat, případě Korzo Národní
Hollar – Týna vymyslela program (přednášky,…)
velkej SIMS banner a pochod z Albertov – Národní, nápad Ondry

14) Párty tým
•
•

•

Vojta, Sára, Míša, Tomáš, Ondra, Marťa, Janča, Peter, Barča, Kuba Šmejkal
Hallobeer
o s ISS, je to v jednání
o termín: středa 30.10.
o Nick zařídí výměnu kontaktů s Miroslavou (ISS)
podzimní Karaoke párty
o přichází s ní Nick, protože slyšel od více studentů, že by si přáli dvě karaoke párty
o mnoho možných návrhů, kde by se mohla konat
o mohla by být pojata i jako rozloučení s Martinem Čížkem
o návrhy budou projednány ve FB skupině
o detaily se dořeší na listopadovém SIMSu

15) Studentské spolky FSV
•
•

Nick, Kuba Dolejš, Míša, Dan Kraus
na Pětiboji FSV děláme Vybíjenou nebo novou věc, až v únoru 2020

16) FSV snídaně
•
•
•

hlavní koordinátorkou snídaní je Sára, které budou pomáhat všichni
IMS Vánoční snídaně 9.-.13.prosince/2019, bude snaha synchronizovat s Vánoční párty
bude se řešit až na dalším SIMSu

3

Úvodní schůze SIMSu 16.10.2019, SK Celetná
17) Přednášky
•
•
•
•

Týna Jeli, Agáta, Týna Peli, Dan Kraus, (Josef Rauvolf),
Dan přišel s návrhem s první přednáškou – Japonská učitelka na VŠ, která by nám mohla
udělat přednášku o JAP školství nebo kultuře (velmi dobrý nápad)
Ondra má kontakt na kamaráda V. Havla => 17. listopad, pořešit s týmem 17. listopadu
pobavit se v rámci magistrů, jestli nás nenapadnou nějaký koncepty přednášek

18) Sportovní turnaj IMS
•
•

Nick, Vojta, Janča, Kuba Šmejkal, Tom
až v dubnu 2020

19) Pětiboj FSV – vybíjená/dodgeball/něco jinýho
•
•
•

½ 2/2020, viz. výše
propagovat Pětiboj mezi lidmi, aktivně se ho účastnit
nejbližší disciplína – fotbálek ve středu 23.10. ve Woodoo baru

20) Výjezdní zasedání
•
•

Míša, Tom, Sára, Lukáš, Barča
až někdy v LS 2020

21) Pubquiz
•
•

musí v něm bejt GER (výtka od Barči)
Dan Paál, Sára, Soči

22) DOD IMS
•
•
•
•

zatím v dohadu kdy, jaký formát atd.
prezentace SIMSu na DOD
KAS – Kuba Šmejkal a Tom
IMS – Nick, Lukáš, Ondra, Míša, (Michal), (Sára), (Dan)

23) Buddy program a PRAREAS
•
•

•
•

Barča, Lukáš, Agi
Barča vysvětlila, co jsou tyto dva programy. IMS má anglickojazyčný obory, vedení chce
udělat „buddy program“ (jako je v rámci UK), český student, který se bude starat o studenta
cizince. Po mnoha schůzkách, na kterých byli Barča s Lukášem, se stále nic neví, jestli to
prošlo nebo ne. Dohodlo se, že Karlovka koupí speciální software program, kde by byly
zaregistrovaný všechny spolky, a pak by se tam registrovali jak zahraniční studenti a čeští
„badíci“. Ti sice nedostanou peníze (morální důvody), ale nějaký osvědčení, či co…
Michal nabídl svou expertízu v této problematice, protože tohle řeší na VŠE
U nás je potřeba vymyslet nějakou motivaci pro „badíky“
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24) Sekce pro distanční studenty
•
•
•

Michal, bude mít na starost distanční studenty, pořádání akcí zamřených i na ně („Distanční
pivo“ → [*obří záchvat smíchu*])
spolupráce s ostatními v SIMSu
komunikace s distančními studenty přes hromadný mailing

25) Různé
•
•
•
•
•
•
•

•

•

SIMS seznámen s tím, co je to kumbál v Jino, a co se v něm nachází
o viz „seznam majetku“ na Google disku
Sára vrátí pohár do knihovny v Jino
Týna Jeli vrátí věci ze seznamováku do kumbálu v Jino
pomoc na akcích institutu/dobrovolničení
schůze SIMSu se budou domlouvat dva týdny předem
o o termínu a času se bude hlasovat formou ankety
přestavba Jinonic – asi do open space v Nových Butovicích, zeptat se Nigrina na bližší info
Jeli navrhuje, že by mohl někdo od nás hlídač deadlinů pro každý ročník na bakaláři
o 1. ročník – Dan Paál
o 2. ročník – Lukáš Filip
o 3. ročník – Týny Jeli a Peli
najít nějaký způsob, jak přiblížit pedagogy studentům – youtube, pivka?
o pomohlo by to i ulehčit učitelům od zahlcení bakalářskými pracemi
o Kuba Dolejš
o zajímá i distanční studenty
Nigrin po nás chce příručku pro studenty – jak dělat různé věci, prostě, aby se všichni
neobraceli na Vykyho. Zaměstnanci a studenti IMS neví, co mají v určitých situacích dělat.
*jak si nechat uznat předměty, atd… čekáme na reakci Nigina

Předseda ukončil schůzi v čase 22:50.
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