ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA ZE DNE 22. 10. 2015
Přítomni:









Marek Navrátil (MaN)
Michal Koláček (MK)
Nguyen Thi Anh Tuyet (TN)
Michaela Novotná (MiN)
Anna Hagarová (AH)
Nela Gábrišová (NG)
Jiří Pour (JP)
Michal Klofáč (MKl)

Předsednictvo je usnášeníschopné.
1. MaN zahájil schůzi a přivítal všech sedm zbylých účastníků schůze předsednictva a kontrolní
komise.
2. Předsednictvo se jalo kontrolní komisi představit výstupy své osobní schůze před necelými dvěma
týdny a požádat je o feedback. Podklady předsednictvo zaslalo v předstihu.
3. Jako první přišel na řadu navrhovaný nový systém práce na předsednictvu, kdy předsednictvo
představilo svůj záměr zřídit funkce „superkoordinátorů“ na některých odděleních, kteří by
fungovali jako pravá ruka příslušných členů předsednictva, tedy pracovali s jednotlivými
koordinátory a asistovali s operativními úkoly spjatými s fungováním oddělení. Tyto funkce by se
týkaly především PR a HR oddělení. KK vyjádřila obavu nad motivací těchto lidí se takto
„nevděčného“ úkolu zhostit, dále podotknula, zda by nebylo lepší tyto lidi rekrutovat z
koordinátorů, kteří se přihlásili na jednu z „normálních“ posic. Také padl návrh, zda jen lépe
nerozdělit práci mezi stávající koordinátory. MiN podotkla, že nakládání optativy na koordinátory
by mohlo působit zmatky. Zatím jsme tuto záležitost odložili a vrátíme se k ní na další schůzi.
4. Předsednictvo a kontrolní komise se po krátké diskusi shodly na tom, že je dobrým řešením rozdělit
portfolio financí na pokladnu a fundraising. Bylo dohodnuto, že tato změna bude komunikována
členům a také konsultována s některými členy předsednictev z minulých let, kteří mají zkušenost s
početnějším předsednictvem, jestli nebudou mít nějaké poznatky, proč to není dobrý nápad.
Členům by plán mohl být oficiálně představen na Vánoční večeři a schválen až na samotné dubnové
schůzi.
5. Dále došlo na téma předávacího období. Předsednictvo představilo záměr uspořádat volby
předsednictva letos dříve než obvykle, a to 2. dubna, aby vznikl mezičas, kdy staré předsednictvo
bude ještě ve funkcích, ale bude moct rovnou zaučovat nové a u toho vyřešit veškeré právní
náležitosti. Předsednictvo uvedlo nápad ukotvit do stanov povinnou dvoutýdenní lhůtu po
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skončení mandátu členů předsednictva, během které by museli pracovat se svými nástupci na
předání. KK však toto považuje za kontraproduktivní a změnu stanov by v této věci určitě
nepodporovala. Předsednictvo tento podnět přijalo a navrhlo, že by spíše mohl vzniknout nějaký
interní manuál/směrnice, která by ideální přechodné období popisovala.
Předsednictvo prostřednictvím MK presentovalo visi regionálních zasedání, která by rádo
odstartovalo v příštím roce. KK neměla výhrady ke konceptu jako takovému, jen nadnesla několik
otázek. Na podnět ohledně toho, zda byli konzultováni učitelé, předsednictvo reagovalo, že s učiteli
se plánovaná změna navrhovala ve Zlíně a jsou s ní seznámeni. Na otázku ohledně toho, zda máme
dostatek lidí, kteří tato zasedání budou dělat, odvětila Míša tím způsobem, že nových lidí se
zapojuje dost, a Michal doplnil, že „organizování je teď mezi členy docela ‚in‘“. Aspekt peněz
osvětlila TN s tím, že zasedání budou kratší a dá se na více místech případně škrtat. Nela zmínila, že
pokud by BRD měl HOs diktovat motto, mohli by ztratit radost a motivaci k projektu. Shodli jsme
se, že nejlepší bude celkovou koncepci diskutovat s oběma vybranými páry HOs začátkem daného
roku.
KK si poté opět vyžádala seznam všech příjmů a výdajů z EFO15, a znovu zmínila chybějící
vyúčtování z NVK15.
Předsednictvo zhodnotilo stav jednotlivých aktuálních projektů a akcí na školách. KK podotkla,
že by školám mělo být jasně komunikováno, že Dny EPM pořádané u nich na školách sloužily jako
diseminace EFO15.
Podle KK by učitelé neměli za žádných okolností platit za extra členství, ale zasílání newsletterů či
ročenek by se jim mělo nabízet bez nutnosti příspěvku.
Status prémiového členství by KK nepodpořila. MKl podotknul, že přispívání „emeritních“ členů lze
řešit založením obdobného konceptu jako „Klubu přátel EYP“, kam by se lidé dostali poskytnutím
příspěvku. Pak by těmto lidem mohla být zasílána např. ročenka organizace.
KK a BRD se setkají na schůzi na XII. Českém fóru, kde Michal Klofáč bude přítomen přes Skype.
Proběhne výroba vizitek pro NVK16.
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