
Schůze Výboru pro výchovu a vzdělávání 
konání: 10. dubna 2019, začátek: 19:50 hodin, konec: 20:30, školní jídelna 
 
Přítomni: Kateřina Machová Onřejová, Iveta Boušová, Petr Císař, Hana Šůrová (zápis) 
Omluveni:  Markéta Marešová, Martina Mudrová, Marie Brothánková, Gabriela Roberta Kludská, 
Zuzana Štočková 
Neomluveni: Dana Sobotová 
 
Program: 
 
1) Rodičovské kavárny  

− rozběhly se, úkoly jsou rozděleny, hosté byli dobří, bohužel není velká návštěvnost 

− pokusíme se ještě zlepšit propagaci, v rámci třídních schůzek nechat distribuovat letáčky 
(Katka a Hanka); v nejbližším Zpravodaji vyjde článek s avízem dalších termínů 

− příští kavárna (středa 22. května), téma: Volná versus protektivní výchova 

− prosím všechny členy výboru, aby pomohli s propagací v rámci svých možností: zvali své 
známé případně se sami zúčastnili 

− na podzim uděláme ještě aspoň dvě setkání, pak vyhodnotíme, jestli má vložené úsilí efekt 
a zda pokračovat či napřít síly jinam 

 
2) Co uspořádat pro mládež?? 

− nápad: Soutěž na propagační video o Vinoři pro mladé tvůrce (do 18 let) 

− nejlepší video bude umístěno na novém webu MČ 

− všichni, kdo se zúčastní (nebo určitý počet nejlepších/vylosovaných) se za odměnu zúčastní 
workshopu na natáčení a stříhání videa (pojmout to nízkoprahově – natáčení na mobil, 
žádná drahá technika) 

− vyhlásit na prázdniny – uzávěrka na konci prázdnin 
 
Úkoly: 

− poptat/vygooglit potencionální lektory a zajistit workshop (Katka + ?) 

− zjistit náklady – od toho se odvine pro kolik dětí to bude (případně více běhů) (Katka + ?) 

− na účast v porotě oslovit: Roman Kupka, Jana Hyklová, Martin Mach... (osloví Hanka) – 
máte další návrhyna osoby? 

− s radou MČ projedná Hanka (až bude jasno ohledně nákladů) 

− nástřel kritérií – propagační video o Vinoři, délka: minuta až dvě, bez vulgarit, humor bez 
omezení, tvůrce do 18 let (bez účasti profesionála)... nutno dopilovat (kdo?) 

 
3) Terénní sociální průzkum mezi mládeží 

− přítomní členové výboru aktuálně nemají kapacitu řešit toto téma 

− pokud máte někdo sílu a kapacitu zmapovat možnosti terénního průzkumu, přihlaste se mi 
prosím!!! 

 


