
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK

Datum: 27. 05. 2021, 16:00

Platforma k on-line zasedání: ZOOM

Přítomni: Matěj Šarboch, Lucie Lemonová, Jan Hlaváč, Barbora Součková, Eva Hejzlarová, Jan
Křovák

Omluveni: Filip Šourek, Veronika Macková (na závěr se připojila, aby vznesla dotaz)

A) Projekt Studentských ombudsmanů

Report: Eva Hejzlarová

21. 05. se pracovní skupina setkala se zástupci studentských spolků FSV UK a nastínili jim podobu
spolupráce. Panovala shoda – studentské spolky napíší krátké reporty o historii a typech případů a
souhlasily se součinností v rámci distribuce dotazníků (dvě linie: formální a neformální = skrze
sociální sítě a za pomocí studentských referentek/ů), dále potřeba součinnosti při evaluaci. Matěj
Šarboch připravil dotazník, Eva Hejzlarová nashromáždila emailové adresy.

Otázka: Kdo by měl emaily rozeslat? Filip Šourek z pozice předsedy SK AS FSV UK? Lucie
Lemonová souhlasí s tím, že by to měl být Filip Šourek.

Report: Bára Součková

Skupina pracovala na vytvoření prvního draftu k volbám, který je momentálně v relativně finální
podobě (už se jen ladí formulace, aby vše sedělo, apod.).

Report: Lucie Lemonová

Skupina počítá s připravením manuálu během letních prázdnin.

Otázka důvodové zprávy

Lucie Lemonová si myslí, že by nemělo smysl připravovat důvodovou zprávu na zasedání senátu k
ombudsmanovi, jelikož zasedání bude už tak dlouhé. Nikdo nic nenamítá.

B) PR AS FSV UK a práce komisí

Začala se točit videa po každém zasedání. Nick Ojo Omorodion již nemá kapacity takovou aktivitu
vykonávat a hledá se náhrada. Lucie Lemonová vznesla dotaz, jestli by se toho nějaký senátor z SK
AS FSV UK chtěl ujmout. Matěj Šarboch na to bohužel nemá kapacity, ale výhledově by se pozice
ujal (výhledově od září).

Matěj Šarboch se ptá, kdo bude dělat druhé video na červen. Nabídl poskytnutí techniky, kterou
momentálně disponuje. Nikdo z přítomných na to nemá moc kapacity – bude se psát ve velké skupině
senátorů.

C) Organizační změny v rámci Sociální komise AS FSV UK



Eva Hejzlarová se dotázala, zda-li by nebylo vhodné mít jeden stabilní link pro zasedání SK AS FSV
UK pro usnadnění spolupráce. Dále navrhla naplánování zasedání na určitý den dopředu, aby se
opakovaně nemusely vyplňovat Doodle dotazníky. Navrhla, aby se udělala nějaká pravidelnost, řád.

Lucie L. s názorem souhlasí.

Všichni souhlasí, bod se bude projednávat na začátku další akademického roku.

D) Různé

Zastoupení na plénu

Jan Křovák bude reportovat za Sociální komisi na plénu 1. 6. 2021.

Termín volby ombudsmana

Veronika Macková se na chvíli připojila a zeptala se na vyřešení termínu volby studentského
ombudsmana. Bára Součková si myslí, že vhodným termínem pro volbu by byl druhý týden v říjnu.
Na vyhlášení potřebují dva měsíce předem. Vyhlášení voleb by bylo vhodné již například v červnu.
Lucie Lemonová varuje, že studentské spolky mají relativně hodně práce a bojí se, že by spolky
nestíhaly, ať skupina počítá s relativně dlouhou odezvou. Barbora Součková si myslí, že spolky
nemusí reagovat okamžitě, ale jen, aby o tom věděly a mohlo se vše pomalu připravovat, aby
propagace mohla jít do finále během září. Veronika Macková se odpojila z důvodu špatného signálu.

Eva Hejzlarová se ptá, kdo bude formálně vyhlašovat volby. Barbora Součková říká, že volby bude
vyhlašovat SK AS FSV UK, ale není si jistá, co je potřeba. Filip Šourek zjistí, co je k tomu třeba.

Jan Křovák navrhuje, že bychom preventivně usnesení mohli udělat v rámci SK AS FSV UK.

Eva Hejzlarová zmiňuje, že konání voleb je dvoudenní.

Usnesení č. 1: Sociální komise vyhlašuje termín voleb ombudsmana na 13. - 14. října 2021.

PRO: Matěj Šarboch, Lucie Lemonová, Jan Hlaváč, Barbora Součková, Eva Hejzlarová, Jan Křovák

PROTI: 0

ZDRŽEL/A SE: 0

-----

Zapsal: Jan Hlaváč

Upravil/a: Lucie Lemonová


