
7. Skoro-květnová online schůze 30.4.2020 

Přítomní: Anežka Kotková, Nick, Kristýna Sluková, Sára Žáková, Daniel Kraus, Jakub 

Šmejkal, Míša Němcová, Kristýna Pelikánová, Kristýna Jelínková, Kristýna Jandová, Jakub 

Dolejš, Ondřej Mikuš, Daniel Paál, Barbora Krempaská, Agáta Renčová, Lukáš Filip 

Nepřítomní: Tomáš Čevela, Martina Barnová, Michal Ostrý, Josef Rauvolf, Honza Sochor 

Omluveni: Vojtěch Michal, Jana Mužíková 

 

Program: 

1. Aktuality 

• semestr se dojede online 

• zkoušky podle toho, jaká to je zkouška (online, osobně, kombinace) 

• na TS nebudou naše přijímačky, ale jenom SCIA 

• pokud nějaký učitel nekomunikuje, máme na to upozornit Nigrina 

• souborky a teritoria – když bude dobrá situace tak termíny v červnu září, jinak 

kombinace online zkoušek 

• senát v úterý a na něm se Nick dozví další informace 

o Kristýna J. připomněla problém s kolejemi 

2. Schůzka s Nigrinem 

• jazyky: Nigrin se sešel s vedoucí kabinetu jazykové přípravy, aby se navýšily kapacity a 

přípravné jazykové kurzy byly ohodnoceny kredity 

o Nick o tom bude mluvit na senátu 

• výuka na IMS – akreditace jsou nastavené tak, aby tam bylo více současného dění → 

pokud to tak není, tak to máme říct Nigrinovi a ten si promluví s učitelem, změna ale 

může trvat dlouho 

• “úvody” – mají vyrovnat znalosti studentů z různých středních škol 

• na magistru na úvodech apod. stavíme 

• prosba na propagaci rozdílnosti studia na magistrovi 

• SIMS založen ve dvou vlnách 2001/2002, od r. 2003 je volený, Nigrin chválí více 

inkluzivní systém SIMSu jelikož více vypovídá o studentech 

 

3. Quarantine quiz 

• Dan P. - omluvil se za problémy, slíbil, že udělá náhradní kvíz v květnu 

o prosí někoho, jestli by musí tím někdo nepomohl 

• Kristýna J. se Dana zastala, jelikož za technické problémy nemohl 

• jinak to bylo super – otázky 

• Nick mu děkuje za to, že do toho šel 

• Jak to udělat příště lépe? 

o asi stream přes FB 

• další termín 14. května 2020 (čtvrtek) 

• FB team udělat, co nejdříve událost 

4. VZtko 

• na základě harmonogramu – poslední víkend v září před začátkem školního roku 
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5. Seznamovák 

• Nick by se klidně ujal organizace 

• dál by pomáhali: Sára Žáková, Daniel Kraus, Kristýna Sluková, Jakub Šmejkal, 

Kristýna Jandová, Jakub Dolejš, Ondra Mikuš, Agáta, Kristýna P., Bára, Míša, Daniel 

Paál, Anežka, Nick, Kristýna J. když nebude mít státnice v září 

6. IMS voda 

• pořešíme ještě 

7. Různé 

• návrh Nicka – co udělat nějakou akci v Riegrových sadech (piknik) 

o mohl by být problém s rouškami 

o řekneme si předběžný termín: 21.5. za dobré situace, pokud by byly špatné 

podmínky tak o týden později 28.5. 

o aby lidi vzali hudební nástroje 

o detaily domluvíme na FB 

• čerpání peněz z fondů na stipendia – zmínit na senátu Nickem 

• merch – návrhy zatím nebyly ukázány dál → ukázat  

o poslat Nigrinovi 

▪ Nigrinovi se merch líbí, jen by navrhoval zkusit ještě v logu na 

mikiny použít font fakulty lithium 

▪ na motiv „Ne, radši Křena!“ doporučuje dát placku s logem SIMSu 

o trička a mikiny 

o firma na trika od Petra (17. listopad) 

o firma na mikiny asi taky od Petra a plátěnky asi také 

▪ Nigrin pošle Nickovi kontakt na spoluzakladatele SIMSu, který má 

firmu na potisk textilu, možná nám udělá cenu 

o prodej udělat formou google formulářem -> nechat si poslat peníze a pak udělat 

objednávku 

o přidáme čárku za Ne, radši Křena! 

o prokonzultovat grafiku s Nigirnem (hlavně kvůli logu IMS) 

o diskuze, jestli tam bude logo institutu nebo logo SIMSu?? 

o mikiny: nejlepší černá a žlutá 

o shodli jsme se na fontu 

o návrh s Velkem může být i jako plakát jako cena 

o můžeme udělat trička a plátěnky na zkoušku, dát je do cen, vzít si je na piknik 

o zeptat se na to ještě Velka! 

• návrh na vyznamenání prof. Křena – napsat dopis na Senát (postaral by se o to Daniel 

Kraus s Týnou Jeli → zeptat se na to Nigrina) 

• návrh SISu4: nechtěli bychom se přihlásit do testování? abychom k tomu něco mohli 

říct 

o proč je to diametrálně rozdílné 

o pilotně testovat Jakub Šmejkal 

o Nick řekne na senátu, aby SIS4 zpřístupnili pro všechny 
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• menza se neví, žlutá věc taky né 

8. stěhování Jinonic 

• ve třech fázích 

• budou potřebovat dobrovolníci 

• bude za to odměna (120,- až 150,-/h) 

• první se bude stěhovat Staromák - 3 lidi, bude se balit knihovna kuchyňka (1.-2. týden 

v červnu a jednotlivé dny na domluvě, cca 3 dny) → Kuba Šmejkal, Daniel Paál, Nick 

• Barbora nastupuje pracovně na sekretariát 

• stěhování Jinonic: potřeba 4 lidí (bude se stěhovat sklad a sekretariát, 1.-2, týden v 

červnu, cca 7 dní) → Daniel Paál, Kuba Š., Kristýna Peli, Nick 

• dobalení Jinonic: potřeba 2 lidi (přelom června a července) → Jakub Šmejkal, Nick 

(Sára v záloze) 

 

 


