Zápis ze 7. zasedání MZDM 16.3.2018
Zúčastnění: Jan Hýsek, Antonín Skácel, Barbora Spáčilová, Pavel Puška, Hana
Killmaierová, Michaela Karasová
Omluvení: 0
Neomluvení: Lucie Apalovičová, Silvia Assenza, Petr Hladký, Radim Kadlec,
Josef Mikulík, David Roman, Martina Sovišová, Michaela Karasová, Viktor
R4ené Schilke
• MZDM probralo uskutečnění workshopů na téma ÚPD (=Úmluva o
právech dítěte). Workshop na CGNŘ se uskuteční 11.4.2018 na nižším
gymnáziu bez prvního ročníku. Workshopu se ujmou Jan Hýsek, Barbora
Spáčilová a Antonín Skácel.
Hana Killmaierová domluvila workshop na FZŠ Hálkova, zatím bez data. Je
nutné domluvit se s paní Lipenskou na přesném termínu.

• Pavel Puška přislíbil tisk letáků a propozic k workshopům o ÚPD.

• Michal Rejman a Jan Hýsek byli pověřeni zařídit poháry na 8. floor cup
(1.6.2018).
Michal Rejman byl pověřen jako náhradní rozhodčí v případě, že se
nebude moci rozhodčí Jan Tichý zúčastnit.
MZDM stanovilo počet členů v jednom týmu na 8 (hra 5+1) ve věkové
kategorii 12-13 let.

• Čtení závěrů a podmětů agentury DCI k Úmluvě o právech dítěte a
následná diskuze.

• MZDM bylo informováno zástupci NPDM Janem Hýskem a Barborou
Spáčilovou o vyjádření podpory NPDM ke studentské stávce na obranu
ústavních hodnot, která proběhla 15.3.2018 ve 12 hodin.
MZDM se jako apolitická organizace rozhodla, že vyjádření názoru (ať už
kladného či záporného) by mohlo být považováno jako politický akt a
pověřila mediální výbor pouze informovat o uskutečnění stávky
prostřednictvím sociálních sítí.

•

20.3.2018 se uskuteční schůzka na radnici s náměstkem primátora
Filipem Žáčkem.
Schůzky se zúčastní Michal Rejman, Jan Hýsek, Michaela Karasová.
Schůzka byla domluvena za účelem dohody o propojení akcí MZDM a
města Olomouce a zlepšení spolupráce do budoucna.
Účastníci informují o průběhu schůzky MZDM na 7. zasedání.

•

Zástupci MZDM Barbora Spáčilová a Jan Hýsek se zúčastní březnového
zasedání NPDM (23.3.- 25.3.) jehož součástí bude vyhlášení Zlatého
Ámose, ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky.
Účastníci informují o průběhu zasedání na 8. zasedání MZDM.

•

MZDM projednalo exkurzi ve sněmovně s Dominikem Ferim. Jan Hýsek
byl pověřen pana Feriho zkontaktovat a domluvit termín.

8. zasedání MZDM se uskuteční 6.4.2018
Zpracovala: Barbora Spáčilová
Dne 30.3.2018

