
ZÁPIS Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ SOR A SPOLKŮ  

(11. 10. - 13. 10. 2019) 
Zapisovatel: Martina Koláčná 

PÁTEK 11. 10. 

PŘEDSTAVENÍ STUDENTŮ 

 krátké představení všech účastníků 
 program představení spolků a SOR přesunut na další den z důvodu pozdního 

příjezdu 

 

 

SOBOTA 12. 10. dopoledne 

FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ SPOLKY A STUDENTSKÉ OBOROVÉ RADY 

Představení fungování neformálních a formálních spolků 
 jaké jsou rozdíly mezi neformálními a formálními spolky 
 jaké mají výhody spolky na PedF UK 

 
Fungování SOR 

 představení OPAD 7/2019 
 upozornění na přílohu pro ustanovení SOR 
 co mají oborové rady na starost (jednání s vedením katedry, schůze se studijními 

proděkankami, vedením fakulty) 

 
Tutoři 

 kdo jsou tutoři, kým jsou zřízeni 
 kde najít seznam tutorů 
 kde působí (Helpdesk SIS, skupina na FB, osobní konzultace) 

 
Tvorba webu o spolcích 

 vše bude na jednom místě 
 inspirační videa a jak na to 
 cílem je usnadnit studentům získávání odpovědí na otázku, jak vytvořit SOR nebo 

spolek 

OHLAŠOVÁNÍ AKCÍ 

 akce budou omezené 
 všechny akce, které budou časově později, než je provozní doba vrátnice (po 21. 

hodině, neděle), bude schvalovat paní tajemnice 
 povinností je nahlašovat akce 10 dní dopředu (poté je možnost, že akce nebude 

povolena) 
 v Myslíkové se po 19. hodině zavírá vrátnice = problém, budova se uzavře a poté 

studenti nemají přístup do budovy (ISIC nefunguje) i přesto, že tam mají výuku 

 

 



 

 

PREZENTACE NA TÉMA “NA CO JSME HRDÍ” 

Kvvído 
 Salon - soutěž děl, porotu tvoří vyučující z katedry 
 fotokomora 
 kartičky studenta umění 
 negativa - problém v udržitelnosti, schází studenti, jdou spíše do Cultu 

 
Otevřeno 

 formální akce - Noc vzdělávání, workshopy, diskuze  
 neformální akce - pub quiz, prohlídky fakulty 
 formativní hodnocení - přihlašování předem, propagace pouze online, problémem 

byla nízká kapacita a čas 

 
Pedagogický spolek Emil 

 seznamovák - pro 3 obory (1. stupeň, specka, mateřinky) 
 na organizaci byli jen 4 lstudenti pro 90 prváků 

 
Drosophila 

 Běh pro ZOO Praha 

 
SOR TV #cvičkysobě 

 Radost, Vánoční turnaj 
 místnost SOR TV (mikrovlnka) 

 
Agora 

 InAgorace - přijímání nových členů 

 
SOR psychologie 

 studentské psychologické dny 

 
SOR angličtiny 

 upozorňování na chyby v SIS  a nedodržování oborových půldnů 
 aktualizovaný web 

 
Cult 

 otevřený ateliér, večerní malování 
 problémy - nemají registrační formulář (někdy přijde více lidí) 

 
Microlab, SOR IT 

 doučování matematiky, sítí 
 lan párty 

 
SOR HV 

 seznamovák společně s 5 obory 
 zpívání na schodech 

 
SOR matematiky 

 problém s kapacitou učeben 



SOBOTA 12. 10. dopoledne 

KAM DÁL SE SEZNAMOVÁKY 

 určit termín, do kdy se budou nahlašovat termíny seznamovacích kurzů - domluven 
termín konec května (kromě psychologie - v půlce července) 

 chceme dělat společný pro obory, které nemají SOR nebo spolek? 

 
Účastníci: 
VV - 21, Agora - 55, Velký - 53, Emil - 86, Bio - 25, Ch - 8, Psych - 15, TV - 25 
 
= ⅓ prváků jela (přičemž někteří z nich jeli na více seznamováků) 
= ⅔ lidí nejelo (nemohlo, nechtělo, nevíme) 
 

 VÝSLEDEK: domluvení navýšení kapacity seznamováků - u většiny oborů o 30 % 

 

 

SOBOTA 12. 10. odpoledne 

PROCHÁZKA PO OKOLÍ 

DISKUZNÍ SKUPINY 

 témata diskuzí: 
1. kalendář  
2. kam dál se SOR 
3. kam dál se spolky 
4. komunikace se studenty (SOR) 
5. spolková místnost (úklid, notebook, projektor, stůl) 
6. komunikace se členskou základnou (spolky) 
7. společná - nábor členů 

  

 

NEDĚLE 13. 10. dopoledne 

REFLEXE VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ 

 
 


