9. Červnová schůze SIMSu – 17. 6. 2021
Začátek schůze: 20:04
Konec schůze: 21:45
Přítomni: Míša Němcová, Nick Ojo Omorodion, Klára Smitková, Radka Malcová, Peter
Václavík, Matěj Appelt, Daniel Paál, Tomáš Čevela, David Kalina, Michal Ostrý, Daniel Kraus,
Kristýna Sluková, Alex Cholevová, Lukáš Drobec, Lukáš Filip, Vojta Michal
Nepřítomni:
Omluveni: Karolína Kracíková, Anežka Kotková, Jana Mužíková, Matyáš Diestler, Filip Šourek,
Karolína Mrázková, Barbora Krempaská, Jakub Šmejkal, Jakub Šindelář, Josef Rauvolf
1) Info ze Senátu aj.
-

Od poslední schůze dva Senáty. Důvodem bylo neočekávané zesnutí senátora Filipa
Lába (IKSŽ).
Na první
schůzi představení kandidátů a kandidátek na rektory – AS FSV UK se
rozhodl podpořit děkanku LFHK profesorku Králíčkovou
Minulý týden v úterý zasedání k Jinonicím – staví se intenzívně dál, bohužel však zdražil
stavební materiál
Studentští ombudsmani – napsaný statut instituce – veškeré podrobnosti; SIMS bude
mít na starosti volby kadidáta za IMS na podzim
Míša Němcová s Nickem na infoschůzi pro budoucí prváky – celkem hojná účast a
účastníci aktivní – propagace IMS či SIMSu

-

Bude se konat krátká schůzka s L. Krištoufkem k organizaci seznamovacích kurzů.

-

Radka se zúčastnila schůzky k erasmácké skupině a akcím pro ně -> info hodí na Slack.

2) IMS sportovní trička
-

Možnost zakoupit sportovní tričko IMS, zpráva Filipa Šourka
Předběžná cena 289 Kč

-

Shodli jsme se, že to není problém, pokud už se budou vyrábět, nevadí, kdyby byl ze
strany studentů menší zájem. Organizačně zajistí F. Šourek a příp. se s někým domluví
na pomoc.

3) Řešené problémy ve spolcích
Pouze komunikace s pedagogy.

4) Akce
a. Setkání se Svjatlanou Cichanouskou
Kája Kracíková a Honza Kužela moderovali za českou stranu na setkání/besedě se Svjatlanou
Cichanouskou, jménem českých studentů na UK vyjádřili plnou podporu a solidaritu běloruské
opozici a hlavně studentům, kteří byli vyloučeni z domovských univerzit v Bělorusku. Oni
popsali své příběhy panu rektorovi i prezidentce. Následovala neformální chvíle, kdy mohli
studenti s paní Cichanouskou pohovořit. Po všech stránkách povedená akce!
b. „Pofel v Riegeráčích“
Bude se konat v pátek 25. června – podrobnosti však ještě probereme na Slacku.
Nenašli jsme zatím nikoho, kdo by si vzal na starosti zařízení občerstvení (několik lidí ani
nebude moct dorazit) - pravděpodobně půjde jen o objednání pizzy, příp. drobnější nákup (lze
cokoliv vyjma alkoholu). Kdo by se toho rád ujal?
Tomáš doladí grafiku a zítra vypustí událost na fb.
Bylo by dobré přeložit popisek do aj a vyhodit událost i k erasmákům - pokud tu ještě nějací
jsou, ať jim nabídneme alespoň jednu akci za celý semestr.
c. Seznamovák – účast obecně
Místo a čas už dané. Vznikla však debata o počtu účastníků z IMS. Často se účastnilo mnoho
lidí z našeho institutu, kteří se novým kolegům věnovali méně, resp. nebyli na seznamováku
příliš aktivní. Předběžně budeme chtít počet účastníků & infiltrátorů na počet 15-20 lidí,
přičemž by se po celou dobu seznamováku měli věnovat nadcházejícím prvákům.
d. VZko
VZko – chce to již v létě udělat pracovní skupinu, jež bude výjezdní zasedání organizovat a
informovat o něm na sociálních sítích – předběžně organizátoři Míša, Lukáš, Josef Rauvolf,
Radka, Tomáš
5) Zhodnocení nového uspořádání SIMSu a celkově roku
Kvůli nucenému přechodu na online režim se téměř veškeré informační i pravidelné schůze
konaly na Zoomu, nicméně pozitivní stránkou je časté uspořádání právě informačních schůzí
ke konkrétním akcím (např. party tým, organizátoři akcí a událostí). Tento formát by se hodilo
udržet i do budoucna.
Předsedkyně Míša Němcová děkuje všem za zapojení do organizace, jež bylo ještě větší než
v minulých letech! I přes těžký akademický rok byli téměř všichni aktivní.
Ostatní též souhlasí a všem děkují.

6) Organizace kurzů na Moodle na příští rok
Lukáš Drobec (jménem prváku) – s Moodly je ohromný chaos, poněvadž jsou tři různé verze
(Moodle 1;2;3), v některých případech komplikace při psaní testů.
Jako nápad se jeví vznést iniciativu výše a konstruktivně se snažit předat různé podněty.
Výbornou variantou by bylo sjednocení všech kurzů do jednoho Moodle.
Do konce června Lukáš připraví body, které bychom mohli představit k diskusi vedení IMS.
Matěj Appelt (za druháky, budoucí třeťáky) – protože spousta spolužáků pojede na podzim na
Erasmus, bude se hodit otevřít některé bakalářské semináře na Zoomu online. Většinou se dají
absolvovat distančně, nicméně většinou se konají buď prezenčně, nebo pouze distančně bez
Zoomu.

