Zápis ze schůze předsednictva 15. 2. 2015
Přítomni: Beáta Veisová (BV), Václav Huk (VH), Alžběta Rybáková (AR), Dorota Šuráňová
(DŠ), Marek Navrátil (MN), Michaela Novotná (MiN)
Předsednictvo je usnášeníschopné.
1.
2.
3.
4.
5.

BV přivítala všechny členy předsednictva a Michaelu Novotnou na schůzi.
Předsednictvo schválilo zápis ze schůze 19. prosince 2014.
BV potvrdila přijetí rezignace Doroty Šuráňové k 15. únoru.
Předsednictvo rozhodlo, že na pozici členky předsednictva odpovědné za lidské zdroje kooptuje do
dubnové volební schůze Michaelu Novotnou, a to počínaje 15. únorem.
VH nastínil svůj plán na odstoupení z pozice místopředsedy pro projekty a společně se zbytkem
předsednictva naplánoval sdělení této skutečnosti členům. Předsednictvo se rozhodlo, podobně jako
v případě kooptace předchozí, vyzvat všechny členy organizace, aby zvážili kandidaturu na tuto
pozici.

Národní výběrová konference Zlín (NVK)
6.
7.
8.
9.

Předsednictvo rokovalo o proběhnutých předkolech NVK, MN referoval o feedbacku učitelů
zúčastněných škol. VH zhodnocoval organizační zajištění akce.
VH hovořil o stavu příprav projektu, shánění míst konání jednotlivých částí akce a rozpočtovou
situaci.
Předsednictvo řešilo logistiku převozu materiálů na zasedání a místo uložení po jeho skončení.
Předsednictvo rozhodlo o tom, že za výběr členů poroty na zasedání budou zodpovědní předseda
poroty a člen předsednictva přítomný na výběrovém panelu.

10. MiN a zbytek předsednictva plánovali, jak budou komunikovat s předsedou poroty NVK.
Evropské fórum Plzeň (EFO)
11. Předsednictvo hovořilo o podobě přihlášky na organizátory zasedání.
12. VH mluvil o stavu příprav zasedání, proběhnutých schůzkách, udělených záštitách a shánění
delegátů od ostatních národních komisí EPM.
13. Předsednictvo rozhodlo o tom, že se bude držet původního plánu uspořádat zasedání jako šestidenní.
České fórum Jihlava (CFO)
14. VH informoval o stavu příprav projektu a komunikaci s hlavními organizátory Annou
Kremláčkovou a Janem Čamajem.
15. Předsednictvo plánovalo úkoly spojené se zasedáním na nejbližší dny a týdny.
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16. VH opouští schůzi.
17. DŠ a MiN hovořily o plánu předání agendy lidských zdrojů, především v otázce blížícího se alumni
fóra pro členy organizace, nadcházejících tréninků a předání dokumentů relevantních k výkonu
funkce.
18. BV hovořila o stavu Projektu Understanding Europe, MN a AR hodnotili komunikaci
s koordinátorkou Projektu Zuzanou Holakovskou.
19. Předsednictvo plánovalo svou práci na dobu do volební schůze; BV a MN nabídli AR pomoc
s agendou financí v některých záležitostech.
20. Předsednictvo naplánovalo volební schůzi, která se uskuteční 10. dubna 2015 v Praze. Za
předpokladu dostupnosti nových členů předsednictva se shodli, že by 11. dubna rádi uspořádali
„předávací den“, kterého by se zúčastnili členové starého a nového předsednictva.
21. Předsednictvo naplánovalo svou další schůzi na 8. března.
22. Předsednictvo diskutovalo tisk vizitek pro aktivní členy organizace a rozhodlo, že je v omezeném
počtu objedná.
23. Předsednictvo probíralo detaily objednávky mikin pro členy a příznivce EPM v ČR.
24. Členové předsednictva hodnotili spolupráci v rámci jednotlivých týmů koordinátorů.
25. MiN nastiňovala představu komunikace s delegáty NVK v týdnech po jejím skončení.
26. AR představovala návrh univerzální nabídky pro potenciální sponzory organizace.
27. Předsednictvo naplánovalo další schůzi na 8. března 2015.
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