1. Schůze přítomni Beáta Veisová (BV), Martina Konečná (MoK), Nela Gábrišová (NG), Dorota
Šuráňová (DŠ), Matěj Kinovič (MiK) a Alžběta Rybáková (AR).
2. BV předává MoK Makro kartu EPM a také kartu České pošty EPM.
3. Předkola:
o

Mik a DŠ chválí Zuzku Holakovskou za práci na předkolech, ať už v komunikaci se
školami či za práci pro jury.
o Předsednictvo se usneslo, že práce a komunikace HOs nebyla kolem předkol ideální.
o Otázka stravování během předkol – na oběd zajištěny bagety.
 Předsednictvo schválilo výběr hotovosti ve výši 5000,-Kč za účelem zaplatit
bagety.
o Platby za předkola ze strany škol:
 Hotově na místě zaplatí dvě školy: Masarykovo Gymnázium Plzeň a Gymnázium
Tábor (2 delegace).
 EDUCANET – stále není jistá ani účast, ani platba.
 AG Štěpánská – platba vyřešena osobně s p. Hornovou.
o Plakárty na předkola si bere za úkol MiK.
o DŠ – společně se Zuzkou Holakovskou a Danem Černínem dát dohromady manuál pro
Jury na další roky.
o MoK vytiskne prezenční listinu za 1. orgavíkend a předá ji HO NVK, ty ji pak DŠ
předají společně s prezenční listinu za oba orgavíkendy.
4. Příští schůze předsednictva – výjezdní schůze
o Pravděpodobný termín: 28. 2. - 2. 3. 2014
 Předpokládaná účast v Berlíně: BV, MoK, MiK, DŠ, AR
 Na Skypu: NG
o Termín další schůze: během NVK ve Strakonicích
5. NVK Strakonice
o MoK podává report ohledně zajištění zasedání.
o MoK si promluví s HOs ohledně zlepšení komunikace s předsednictvem.
o NG podává finanční update.
o NG přebírá komunikaci o ubytování.
o BV se pokusí zjistit volná místa pro potenciální vybrané delegáty na zasedání v Umea a
World Forum.
o Topics na zasedání
 Vybrány.
 Kateřina Žejdlová hlasovala po deadlinu a tím změnila pořadí vybraných témat.
 DŠ napíše Lorenzovi (prezident) e-mail s následujícími tématy:
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o



Upozorní na fakt, že se pořadí topiců měnilo po deadlinu.



Připomene možnost spolupráce s PR ohledně korektury.



Připomene 31. 1. jako deadline, do kdy musí být topicy zaslány na PR,
aby se mohly včas objevit v bookletech.



Požádá o možnost změnit jedno téma na téma blízké EP volbám s vidinou

možného sponzoringu od IKEPu.
 Zeptá se, zda by bylo možné do komisí přizvat experty na daná témata.
 MiK + MoK se během předkol pobaví o podobě výběrů topics s učiteli.
Nejpozději 11. 2. bude delegátům rozeslán welcome booklet.
 Do 1. 2. musí být všechny podklady zaslány na PR.
 Topicy – DŠ


 Informace ohledně financí – NG
Do 3. 2. budou probíhat jazykové korektury.







Posléze půjde jen o grafické ladění.
PR a Míša Tuyet dají booklet dohromady podle bookletu z Rakovníka.
V bookletu již bude registrační formulář.
Booklet se nejdříve pošle učitelům, posléze delegátům.
Míša Tuyet napíše ve čtvrtek 30. 1. vybraným učitelům a delegátům, co bude
následovat.
o DŠ podává update ohledně selection panelu.
o HR sepíše manuál ohledně selection panelů pro další předsednictva (v AJ).
o Problém německých delegátů – MoK se poptá HO a poté poreferuje předsednictvu.
6. Zodpovězení bodů kontrolní komise
o Plnění krátkodobých plánů
 Přihlášení 40 škol na předkola – nepovedlo se.
 Zuzka Holakovská napíše školám, které byly ve Znojmě + Rakovníku +


Litomyšli a které se letos nepřihlásily – pokusí se o analýzu problému.
EYP dny skrze Eurocentra – nepovedlo se.


Nebyl o ně zájem ze strany škol.



 V rámci práce na EYP dnech předsednictvo chválí Kristýnu Stejskalovou.
Zavedení struktury koordinátorů – povedlo se.
 Do Berlína se všichni zamyslí, jak by své koordinátorské týmy poupravili,



aby byla práce příští rok efektivnější.
Jednotná databáze – nepovedlo se.
 Nejsou na ni finanční prostředky.


Dan Černín se pokusí dát dohromady všechny nyní existující databáze.



MiK – poprosí Zuzku Holakovskou a Kristýnu Stejskalovou, aby daly
dohromady aktuální seznam škol a spolupráci s nimi.
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Udržení více než poloviny přechodných členů – povedlo se.




Minulý rok bylo v organizaci 40 přechodných členů, z nichž se 20 stalo
na rok 2014 členy řádnými.
Lepší mediální pokrytí – částečný úspěch
 Znojmo – skvělé mediální pokrytí


Strakonice – zatím se plánuje tisková konference.



EYP dny – nebyl žádný zájem.









Předsednictvo odvolává z pozice mediálního koordinátora Pavlínu
Krausovou, její práci na sebe do konce volebního období bere MiK.
Jednotný corporate design – ano, vytvořen a používán.
Uchovávání materiálů na jednom místě – ano, Samepage
Zlepšení vztahů se školami
 O pracovní skupinu se školami nebyl ze strany škol žádný zájem.
 O zlepšení vztahů se bude dát opět pobavit během NVK Strakonice.
4 trainingy pro členy – k 8. 2. proběhnou tři

 4. se plánuje na březen na téma Finanční gramotnost.
 Co měsíc, to nějaká akce EPM – povedlo se.
 8 míst na IS – máme 9.
 Zapojit 1000 lidí – povedlo se.
 Vytvořit systém prezenčních listin – povedlo se.
 Vytvořen seznam policies – zatím se nepovedlo.
 Osamostatnění financí před NVK14 – povedlo se.
o Dlouhodobé cíle
 2 NVK
 Již není zcela v kompetenci tohoto předsednictva.
o Proběhne debata s učiteli (ve Strakonicích), zdali by měli o tento
koncept zájem
o V pravomoci příštího předsednictva
7. Mezinárodní trainingy NCMD
o Potvrzeno ubytování na Statku Břežany.
o MoK – domluvit co nejdříve termín.
o BV se poptá v Berlíně, jakou konkrétní podobu by training měl mít, aby se na něj již
mohly shánět prostředky.
o BV dodělá svůj úkol – přihláška na Visegrad Fund
o FIN + MoK– možné partnership s ambasádami + finanční prostředky
o FIN – sledovat Erasmus Plus (NAEP).
8. Předvolební debaty (MiK)
o Proběhla schůze s Úřadem vlády (Eurocentrum) a jim se nápad moc líbil.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 Slíbili zajištění prostor.
 Možnost požádat je o partnerství.
 Požádat o partnerství také IKEP?
o Zájem z větších měst: 2x Praha, Brno, Pardubice, Hradec Králové
 Zde také předběžně zajištěni studenti.
o Plánovaný termín: 5.-16. 5.
 Jediný problém – jde o maturitní týdny.
o Jak bude vypadat formát – záleží na kandidátech, co přijmou účast.
o Ze stran škol také zájem o přednášku, jak EU funguje.
 Verča Drzková
 DŠ předá MiK kontakt na Terezu Skládankovou.
EFO Poděbrady
o MoK podává update.
o Byla by zde vhodná panelová diskuze.
o FIN – prostředky se musí shánět dříve než po NVK14.
o Mělo by se vymyslet nějaké mírové motto.
o Kdyby spolupráce s městem probíhala v pořádku – možné místo pro IS.
Kdo bude kandidovat i na další volební období
o BV – ano
o MoK – ne
o MiK – ne
o NG – ne
o DŠ – stále neví, ale ráda by.
Rušení eyp mailů následujícím osobám:
o Jan Janouch
o Filip Volf
o Pavlína Krausová
Update ze schůze ze dne 24. 1. 2014 s ZEKem
o Pokud chceme finanční podporu na Strakonice – potřeba EP volby topic (skrze IKEP).
o Možnost přizvat experty na debatu do komisí.
Zápis stanov – vyřešeno
o Problém může jen nastat se zapsáním sídla – konkrétnější údaj než Praha.
o BV – kontaktuje Vídeňskou, zdali je možno nechat sídlo zapsané zde.
 Pokud ano, potřebujeme od nich potvrzení.
IS Riga
o Není učitel – MiK se poptá učitelů z Písku, Pardubic a Brna, zdali by nemohl jet někdo
z nich.
IS Barcelona
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16. Understanding Europe
o Training 14.-16. února v Berlíně, Veronika Drzková se účastní.
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