Zápis z 22. zasedání MZDM dne 01. 03. 2019
Přítomni: Kadlec Radim, Spáčilová Barbora, Špaček Vojtěch
Omluveni: Rejman Michael
Neomluveni: Hanzlíková Jana, Karasová Michaela
Hosté: Michael Mitraš (ZMOK)
1. Děkujeme Radimu Kadlecovi, Michaelu Rejmanovi, Vojtěchovi Špačkovi za pomoc při akci DDMkarneválek.
2. Výbor pro volnočasové aktivity zaslal maily městským organizacím a čeká na odezvu.
3. Radim Kadlec a Michael Rejman byli 12. února 2019 na radnici za panem Konečným. Máme znovu
oslovit základní školy, aby zaslaly kontakty na koordinátory žákovských samospráv. Pan Konečný
kladl důraz, aby s námi komunikovaly. Schůzka s primátorem je domluvena na 13. března 2019.
4. Zaslat maily základním školám o podání informací jejich žákovských samospráv, a tak dokončit
adresář. (Vyřizuje: výbor školství)
5. Akce Debatiáda se ruší, jelikož hlavní organizátor si nepřeje, abychom akci organizovali.
6. Se ZMOK jsme řešili akci Festival studentských kapel. Termín bude po uzavření známek v červnu.
Musí se najít nějaké místo a požádat o povolení. Předběžně se ptát studentských kapel, jestli mají
zájem.
7. Pod hlavičkou NPDM a ve spolupráci s ZMOK bude probíhat diskuze s kandidáty do parlamentu.
Předběžný termín je 29. dubna 2019 v aule pedagogické fakulty-do příštího zasedání Barbora
Spáčilová potvrdí termín a místo, popřípadě se bude jednat o možnosti jinde. Kandidáty zve NPDM.
Moderátor bude koordinátorka NPDM Jana Votavová. Nabídku zašleme na střední školy a gymnázia
v Olomouckém kraji. Z kapacitních důvodů bude omezen počet studentů.
8. Od 25. dubna 2019 začíná akce DDM-Sídliště dětem. Bude každý čtvrtek. DDM prosí o pomoc.
9. Byl dotaz z okruhu veřejnosti, jestli bychom nemohli na příští rok připravit nějakou akci na den MDŽ.
10. Na svátek MDŽ 8. března 2019 půjdeme do domova seniorů v Chválkovicích popřát ženám.
Z kapacitního důvodu půjdeme pouze do tohoto domova a jiné nenavštívíme. Sraz ve 14:00
v domově seniorů. Konec přibližně v 16:00, pak bude krátké zasedání MZDM.

Zapsal: Radim Kadlec
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