9. poslední POSLEDNÍ schůze 30.9.2020
Přítomní: Anežka Kotková, Nick Ojo Omorodion, Michaela Němcová, Daniel Paál, Jakub
Šmejkal, Jakub Dolejš, Jana Mužíková, Lukáš Filip, Filip Šourek, Sára Žáková, Kristýna
Pelikánová, Barbora Krempaská, Daniel Kraus
Omluvení: Kristýna Sluková, Kristýna Jandová, Eliška Černovská
Nepřítomní: Josef Čóta, Petr Václavík, Ondra Mikuš, Tomáš Čevela, Barbora Navrátilová,
Vojta Michal, Agáta Renčová, Jana Prokopjuková, Martina Barnová, Kristýna Jelínková,
Matyáš Bubeník, Michal Ostrý
1) Informace od předsedy (schůze vedení IMS, AS FSV UK, stav pokladničky
SIMSu...)
a) na IMS se i po otevření VŠ bude učit distančně (online), takže hybridní výuka
b) podoba zkouškového podle epidemiologické situace
c) je třeba vymyslet platformu pro setkání studentů a vyučujících, aby se mohli
poznat studenti si mohli vybrat vedoucí svých prací
d) dále viz zápis ze schůze vedení IMS
e) změny ve složení senátu Šimon Appelt (IES) → Tomáš Kraváček (IES),
Veronika Macková (IKSŽ) → Filip Šourek (IMS), Nick byl zvolen do
předsednictva AS FSV UK
f) stav pokladičky SIMSu k 30.9.2020 je 9136 Kč
2) Zhodnocení seznamováku IMS
a) dotazníky: vrátilo se jich 52 z cca 80, ukázka grafu 95% dotázaných se to
líbilo
b) příští rok se musí víc dbát na jídlo
c) příští rok přednáška Filipa Šourka pokud pojede :D
d) trial SIS - dá se využít příští rok pro demonstraci zapisování předmětů
e) vrh mudrců - otázka zda jej zkrátit
f) vymyslet hry, kde by se týmy poznaly více mezi sebou
3) Zhodnocení dalších "letních" akcí SIMSu (IMS voda, VZtko)
a) Voda IMS: akce se povedla, bude se konat i příští rok, příště i zase merch
b) VZtko: akce se povedla, kemp byl dobrý i strava, příště udělat více
společného programu
c) bylo by fajn kdyby byly podobné akce byly ohlášeny dříve - max do poloviny
předchozího měsíce
4) Distanční ZS na IMS (Nigrinova online beseda, Zoom, SIMS v ZS)
a) Nigrinova online debata: jazyky se budou vyučovat také distančně
b) ZOOM: SIMS má zoom, takže na něm můžeme pořádat online debaty, kvízy
atd.
c) SIMS v ZS: viz bod 5, existuje školní psycholog, psát že v tom nejsme sami
d) pokud se bude něco dít - nebude se nějaká výuka konat nebo bude jiný
problém tak se hned ozvat vedení či SIMSu
e) zimní akce - lyžování apod. -> pro příští SIMS

5) Nápady na akce během korona-semestru
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a) online vaření se Sárou, distanční teritoriální kino, pub quizy, online
debaty/přednášky na aktuální témata
b) venkovní prezenční akce (svařák, procházky, výlety - v zimě boby, sport…)
i)
k organizaci využít Doodle
6) Volby do AS FSV UK 11/2020 (kandidáti, volební komise)
a) testovací volby do AS FSV - elektronické, budeme se jako SIMS účastnit
b) kandidáti:
● studenti: Filip Šourek, Nick Ojo Omorodion, Jakub Dolejš
● učitelé nástřel: Dana Kolenovská, Eliška Tomalová, Magdalena
Fiřtová, záloha Ondřej Žíla a Jan Hornát, pokud by do toho šel Jan
Hornát bylo by to boží
c) volební komise: Jakub Šmejkal, za učitele Jan Váška
d) potřeba vyburcovat voličskou základnu!!!!! Michal Ostrý - distanční, Eliška
Černovská - EPS
e) spolupráce s dalšími instituty: IPS, IES?
7) Welcome party a volby do SIMSu 2020, SIMS volební komise
a) představení kandidátů: kandidátní videa (30s-60s), kde se stříhají do videí
podle ročníků a ty se pak hodí do fb skupin
b) volební komise:
členové: Sára Žáková, Kristýna Pelikánová, Kristýna Jelínková
pro: nadpoloviční většina - schváleno
c) Nick udělá 1.10.2020 vyhlásí volby do SIMSu a Daniel Kraus udělá cover
na událost
8) Různé
a) musí se dělat důkladná docházka
b) roušky: jsou drahé 80-100 Kč/kus, takže se nebudou dělat centrálně na
institutu, ale příští SIMS by do toho mohl jít, Nigrin přislíbil 20-40 Kč dotaci na
roušku
c) propagace merche (důrazná a častá)
i)
nejdříve vyrobit pár kusů pro SIMS, poté nafotit, propagovat na soc,
sítích → objednávací google formulář (i výběr velikosti) → možná i
peněžní záloha → objednávka a doplacení ceny

