2. listopadová schůze SIMSu 15.11.2020
Přítomni: Alex Cholevová, Anežka Kotková, Barbora Krempaská, Daniel Paál, David Kalina, Filip
Šourek, Jakub Šindelář, Jakub Šmejkal, Jana Mužíková, Karolína Kracíková, Karolína Mrázková,
Klára Smitková, Kristýna Sluková, Lukáš Drobec, Lukáš Filip, Matěj Appelt ,Matyáš Diestler,Michaela
Němcová ,Michal Ostrý, Nick Ojo Omorodion, Peter Václavík, Radka Malcová, Tomáš Čevela,
Vojtěch Michal
Omluveni: Daniel Kraus
Nepřítomni: Josef Rauvolf

1. Informace od předsedy
a. AS FSV UK
i.
nápad “Kulatých stolů”, přišla s tím Studijní komise AS FSV, Zoom cally
s vedením a vyučujícími, kde by se bavilo o tom, co studenty trápí, v
podstatě to, co už děláme, ale bylo by to centrálně, v pondělí 16.11. na
to téma bude od 13:00 schůzka (Kuba Šindelář)
ii.
student s IPS sbírá starší PC a dává je potřebným, až nás IPS/PK
kontaktuje, tak propagovat tento projekt
iii.
pokyn z rektorátu, že všechny promoce budou posunuty na příští
kalendářní rok
iv.
Klárka: “Imatrikualce se nebudou nahrazovat, protože studenti slib
podepsali na papír.”
v.
poplatky za prodlužování studia se nebudou odpouštět a maximální
délka studia se protáhla celkově jen o půlrok - lidi si o diplom napsat na
sekretariát
vi.
od 1.12. bude mít FSV cca 15 hodin měsíčně k dispozici psycholožku
pro studenty CZ programů
b. volby do AS FSV
i.
koalice s IES (3+2 IMS & 2+3 IES), jednotná kadnidátka
ii.
program hotov, plakát taky, medailonky se finalizují
iii.
v následujících 10 dnech kampaň = postování medailonků jednotlivých
kandidátů
iv.
potřeba mluvit o volbách se spolužáky, motivovat je volit
c. informace z vedení IMS
i.
nová pracovnice na sekretariátu bývalá členka SIMSu Týna Pelikánová
ii.
zkouškové v ZS asi distančně, možná hybridně, teritoria a DSSE s
PMSD, plus mgr. povinné předměty možná ústně přes Zoom
iii.
Nigrin řekl, že možná bude i LS v online/hybridu
iv.
zbytek viz zápis ze schůze vedení 10.11.2020
d. vedoucí KRNS Zuzana Lizcová nás prosí o rozšíření videa o ČNS na IMS
Youtube na naše bývalý střední školy
e. Barbora Buřičová z FSV PR oddělení potřebuje jednu slečnu z IMS, která je
ochotná poslat nebo pořídit fotku v lepší kvalitě a vymyslet společně s ní
medailonek do propagační kampaně FSV - jde do toho Anežka
2. Zhodnocení proběhlých akcí - IMS QuarantineQuiz
a. super účast, skoro 40 lidí
b. všem se to moc líbilo, žádné chyby, dostatečný časový limit
c. sice lehce těžší otázky, ale boží
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d. Dan Paál: “Díky Jakubu Dolejšovi a Danu Krausovi za technické a grafické
záležitosti.”
e. několik lidí si myslí, že někteří účastníci googlili :D, Dan udělal těžký otázky,
aby lidi tolik negooglili, ale never mind - příště lehčí
f. peníze za poštovné cen budou Danovi Paálovi proplaceny
3. Dosavadní fungování SIMSu
a. Filip chce ocenit komunikaci se všemi, se kterými zatím pracoval
b. Slack
i.
převažuje kladné hodnocení, pochvala rozdělení témat a záležitostí na
body (hashtagy) - přehlednější než FB
ii.
je třeba udělat nějakou reakci, aby bylo jasné, že jsme příspěvek viděli
iii.
připnuté příspěvky zapadlé, proto raději vytvořit “kanál” pro příspěvky
tohoto typu
iv.
spousta věcí v “General” patří do “Random”
v.
občas nejasnosti s notifikacemi - ať si všichni zkontrolují nastavení, aby
v něm měli přehled
vi.
SIMS Slack je propojen se SIMS google diskem
vii.
na google disk stačí chodit kvůli kontrole harmonogramu při určování
termínů, případně pro vyhledání čehokoliv
viii.
nahrávat na google disk VŠECHNY nové zápisy! (nejen SIMS či vedení
IMS)
c. Komunikace
i.
ještě jednou: Prostřednictvím emotikonů reagujte na příspěvky, aby
bylo zřetelné, že jste je viděli! Jednou denně kontrolovat Slack, aby
nikomu nic neuniklo
d. Facebook
i.
jkmile SIMS něco sdílí, dejte like či jinou reakci (Lukáš F: “Kromě “to mě
štve”!” :D) na příspěvek
ii.
kdo má přístupová práva na FB SIMSu, pozor na sebeolajkování obzvlášť na mobilním telefonu velký problém. Na počítači to lze
přepnout
na
vlastní
profil.
4. Instagram
a. do tohoto týdne nebylo na IG (@simsgramy) moc stories (bylo málo akcí), ale
příští dva týdny budou na akce IMS či FSV hektické
b. chtělo by to více příspěvků do feedu, musí ale nějak vypadat, nesmí to být
hektické (například na začátku týdne post s akcemi ten týden)
c. když zrovna není co sdílet, hodilo by se připomínat důležitá výročí, SIMS se
shodl, aby Daniel Paál označoval @simsgramy při svých různých vzpomínkách
a
výročích,
co
souvisí
s
historií
či
IMS.
Daniel Paál: “Děkuji za důvěru, rád se podělím s institutem!” :-)
5. Studentské peníze/IMS merch+roušky
a. všechny peníze byly SIMSu a dalším žadatelům jako Sára Žáková (Teritoriální
vaření) přiznány
b. Mikiny IMS
i.
snaha o pánské i dámské vzory mikin
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možnost jedné firmy - cena kolem 400 Kč, ale oni by poskytli e-shop,
který fungoval zdarma
iii.
určitý termín uzávěrky objednávek, firma by vše našila a dodala, ale té
vyšší ceny se obávám.
iv.
Alex zkusí vše do týdne domluvit
v.
pro začátek zkusíme nacenit 30 kusů, měly by se udat.”
vi.
na mikiny pro SIMS bude ještě udělán formulář/tabulka na barvu a
velikosti
vii.
argument proti e-shopu - prostě lidem k formuláři objednávky mikiny
přidáme kolonku adresa/osobní předání v Praze a oni nám když tak
pošlou více peněz o poštovný
viii.
můžeme si mikiny asi i nacenit o 20 Kč víc, aby něco šlo do kasičky
SIMSu, protože 400 Kč za mikinu není moc
c. Roušky IMS
i.
Dan ještě asi nedal pořádnej vizuální podklad roušky
ii.
jdeme do toho s firmou, kterou doporučila Barča
iii.
nejdříve bychom objednali 30 kusů, cena by mohla být kolem 50 Kč/kus,
protože budeme mít dotaci od AS FSV, možná od Nigrina, pokud bude
potřeba
iv.
dva druhy roušek a) harmonika a b) “ten druhej typ”, musíme vybrat, dál
ještě barva černá - bílá?
v.
je potřeba zjistit, jak to bude vypadat, počkáme na zkušební várku
vi.
PS: po domluvě na Slacku jdeme do černé tvarované roušky s
malým logem IMS na levé tváři (Nigrin si jich objednal 100 ks pro
zaměstnance)
ii.

6. 17. listopad očima akademiků a pedagogů IMS
a. všechno je připraveno, Nick děkuje organizačnímu týmu
b. je jen potřeba vypustit medailonky
c. všeobecný hejt na ostatní spolky, které s námi nekoordinovaly akce na 17.
listopadu, něco řekli, pak udělali něco jiného, ale ceníme, že se navzájem sdílí
události
7. IMS Game Night
a. Lukáš poděkoval všem, kteří se dnes sešli na testování her
b. víceméně všechny hry, které se testovaly, se osvědčily
c. většina jsou jednoduchý online prohlížečový hry (Země město zvíře, Skribbl,
UNO, Spyfall, Secret Hitler…
d. zkoušení ukázalo, že většina lidí by měla být schopná nastavit si a používat
Discord
e. kdo bude dělat moderátora místností (hlášení, kolik zbývá volných míst, kdy se
začne nová hra…)
i.
Lukáš dá příspěvek do Slacku
ii.
kdo dělá správce, tak taky hraje ty hry
f. Míša: “CSko a LOLko jsou úplně jiný hry, nechceme je dát zvlášť?”
Lukáš: “Lidi, co budou hrát CSko a LOLko, jsou jiný lidi, takže se nebudou krýt.”
g. Diskuze o tom, jak to teda udělat… → Necháme tam i hry, co nejsou jen v
prohlížeči.
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8. Přednáška Bělorusko
a. Kája Kracíková - organizátorka
b. Sehnaní hosté: Petra Procházková, Daniela Kolenovská, Maxim Ščiura,
Krystyna Ščyjanok
c. Datum a čas: 25.11., 18:00, FB do čtvrtka se vypustí událost
d. Dosah: bude sdíleno na stránce KRVS, prosba o sdílení na jiných stránkách a
skupinách IMS, přítelkyně moderátora (Honzy) může udělat medailonky k
události
e. Témata: Aktuální dění (pořád se mění); Jak rozumět výrokům Lukašenka;
Identita; Sociální aspekty protestů;
f. Cílová skupina: především studenti, není cílem zveřejnit událost mezi úplně
všechny, aby se pak nevyskytly nemístné komentáře, ale kdo by se chtěl
zúčastnit (mimo IMS), určitě může.
9. Další plánované akce
a. IMS sportovní výzva - hotovo, viz FB událost
i.
má to na starost Vojta Michal, až bude potřebovat ceny, napíše Nickovi
(ten sežene ceny ze sekretariátu - předdomluveno)
ii.
diskuze o organizaci disciplín → do budoucna opakovat, udělat i volnou
disciplínu, bobování?
iii.
propagovat i mezi pedagogy
iv.
udělat sdílení skrze hashtag
b. Promítání a debata - Ukrajina
i.
Fíla a Kuba Dolejš s bývalou fotografkou Jančou Prokopjukouvou se
podíleli na organizaci
ii.
bude to moc fajn, máme se jít podívat :)
iii.
hezká náhrada Teritoriálního kina
iv.
pokud bude místo, ještě propagovat
c. Pofell s pedagogy IMS - KSAS 4.12.
i.
neformální pokec s pedagogy - online povídání si s kantory
ii.
obdoba Teritoriálního piva
iii.
účast je silně doporučená lidem, co chtějí na KSAS
d. IMS speed dating
i.
buď v úterý 15., nebo v pátek 18. 12.
ii.
téma Vánoce - debata o tradicích i jiných zajímavostech - toto spadá
pod společenské akci, Nick: “Prosím místopředsedkyni Míšu
Němcovou o zajištění organizace”, add: “Děkuji Báře Krempaské za
skvělý nápad!”
10. Různé
a. debata na téma neaktivity člena J. Rauvolfa
i.
mnozí členové SIMSu jsou znepokojeni jeho nulovou aktivitou
(ignorování přechodu z FB na Slack, neúčast na schůzi, minimální
komunikace)
ii.
vyloučení člena se jeví jako možné řešení s přihlédnutím na jeho
neaktivitu též v minulých letech
iii.
v případě pokračující neaktivity a neúčasti na schůzích SIMSu je
pravděpodobnost zachování jeho členství velmi nízká
b. z VZtka je přebytek peněz → půjde to do kasičky
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c. hromadný SIMS mailing
i.
zatím má přístup jenom Lukáš Filip, chce to ještě někoho dalšího,
nejlépe z Akademických záležitosí
ii.
půjde do toho Fíla, řekne Lucii Jůzové ze sekretariátu

