Zápis z 15. zasedání MZDM dne 12. 10. 2018
Přítomni: Hýsek Jan, Kadlec Radim, Rejman Michael, Roman David, Spáčilová Barbora
Omluveni: Hanzlíková Jana, Karasová Michaela, Mikulík Josef, Puška Pavel, Rejman Michael, Sovišová
Martina
Hosté: Mitraš Michael (ZMOK)
1. Spáčilová Barbora zaslala podmínky žádosti o certifikaci, které splňujeme (viz. příloha 1). Vyplníme
a odešleme žádost (zodpovídá: Mgr. Břečková Jarmila).
2. Byla vznesena žádost, aby byl upraven statut MZDM, který je platný od roku 2004 a poslední změna
byla v roce 2011. Úpravě se budeme věnovat na dalším zasedání.
3. Domluvení workshopu na ZŠ Heyrovského bylo neúspěšné. Bude se domlouvat na CGNŘ, doufáme,
že tam budeme úspěšní (zodpovídá: Spáčilová Barbora).
4. Informace ze ZMOK – v listopadu bude florbalový turnaj pro střední školy
– v prosinci chtějí navštívit domov seniorů a klokánky
– v květnu/červnu společná akce s MZDM „Festival studentských kapel“
– společná akce s MZDM „Debatiáda“
– pojedou od nich 4 členi na NPDM
5. Distribuce EYCA karet byla zahájena. Členové, kteří chtěli, dostali svoji EYCA kartu. Tato distribuce
spadá pod oddělení marketingu. Členové mohou vytipovávat obchody, které by mohli být zařazeni
do seznamu slev.
6. Na žádost od paní ředitelky ze ZŠ Velká Bystřice, byl Kadlec Radim podat informace o žákovské
samosprávě-jak ji založit, jak s ní pracovat atd.
7. Bylo zahájeno řízení s Hýskem Janem za porušení statutu MZDM-neinformování členů, veřejné
vystupování za politickou stranu, nespolehlivost. Další postup se rozhodne na dalším zasedání.
8. Příští zasedání MZDM je 26. 10. 2018 v Otevřeném klubu dětí a mládeže Olomouc, Rožňavská 21.

Zapsal: Radim Kadlec
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Příloha 1
Certifikát typu B (vyšší úroveň) PDM na městském stupni:
1. PDM musí existovat minimálně tři roky (v období podání žádosti), tzn. PDM musí být alespoň
ve čtvrtém roce své existence.
2. PDM musí mít alespoň 7 stálých členů, ve zvoleném volebním období a období předešlém.
3. V PDM musejí být zastoupeny minimálně dva školní parlamenty.
4. PDM musí mít vypracován vlastní Statut, volební a jednací řád (volební a jednací řád může
být i součástí Statutu).
5. PDM musí mít své internetové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány (tzn. poslední
úprava nesmí být starší než dvacet dva dnů).
6. PDM se musí pravidelně (minimálně jedenkrát za tři týdny) setkávat v důstojných prostorách
adekvátních jeho postavení.
7. PDM musí mít záštitu, která mu umožňuje činnost.
8. Z jednotlivých zasedání PDM musí být vytvořen zápis, který musí obsahovat seznam všech
přítomných a nepřítomných členů; projednávané body a datum daného zasedání.
9. PDM musí komunikovat a spolupracovat s okolními PDM, tzn. spolupracovat s PDM na
nižších (školní) a vyšších úrovních (krajské, NPDM). Rozumí se tím trvalá komunikace
nejen čelních představitelů PDM, ale také spolupráce a pomoc při řešení problémů
a pořádání aktivit.
10. PDM musí být schopen uspořádat minimálně čtyři aktivity za rok. Aktivitou se rozumí
činnost uspořádaná výhradně členy PDM, uspořádaná z jejich vlastní iniciativy
a v celoměstském rozsahu (tzn. zařazení většiny škol z oblasti působnosti PDM ; akce na
veřejném prostranství pro děti a mládež, do které se mohou aktivně zapojit; činnost
spočívající ve spolupráci s ostatními PDM v okolí aj.).
11. PDM nemusí být držitelem certifikátu A než zažádá o certifikát B, stačí pouze dodržení
všech výše uvedených bodů.
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