ZÁPIS č. 60

ze zasedání fvoo fekt
konaného dne 16.12.2004

Přítomni:	Prof. Hájek, RNDr. Kňourková, Ing. Rozsívalová , Milena Zelenková

	FVOO projednal zápisy z jednání VOS:

Jednání výboru VOS 18.11.2004
	Termín a forma 3. části školení (náhrada za zrušené školení v Olomouci) bude určen dodatečně až podle zkušeností, které budou získány při školení v Plzni (časová náročnost).

Jubilejní XV. sjezd VOS proběhne dne 1.2.2005 v Praze. Sjezdové materiály byly zaslány předsedovi FVOO a budou rozeslány všem členům FV a KK.
Jednání výboru VOS 9.12.2004
	26.11. proběhlo v Plzni školení podvojného účetnictví pro ZO VOS, které budou vést účetnictví na počítači. Vzhledem k tomu, že přechodná doba na zjednodušené podvojné účetnictví byla pro odborové organizace prodloužena o dva roky, budou mít hospodáři jednotlivých ZO VOS dostatek času se toto účetnictví naučit. Příručka, kterou vydaly SONDY, a kterou mají všechny ZO VOS k dispozici je velmi podrobná a lze za její pomoci tuto problematiku zvládnout. Příručky pro organizace, které se zatím školení nezúčastnily, budou rozdány na XV. sjezdu VOS.

Jednání výboru navštívil náměstek ministryně školství doc. Petr Kolář. Informoval výbor o průběhu schvalování reformy VŠ ve vládě. Poděkoval výboru za dobrou spolupráci v této situaci.
Výbor VOS připravil návrh Stanov a Finančního řádu VOS, který bude distribuován ZO VOS spolu se sjezdovými materiály.
Výbor VOS se zabýval přípravou XV. Sjezdu VOS. Ukládá sekretariátu rozeslat ZO VOS pozvánky a základní sjezdové materiály.
	FV OO rozhodl, že se XV. sjezdu VOS zúčastní za ZO pouze jeden delegát (podle sjezdových materiálů může ZO vyslat jednoho delegáta za každých 100 členů). FV navrhuje jako delegáta předsedu FVOO prof. Hájka.
	FV OO navrhuje termín konference OO na 27.1.2005 ve 14 hod. v zasedací místnosti děkanátu FEKT. Podrobnější informace budou sděleny po projednání FVOO 6.1.2005.

FVOO souhlasí:
s příspěvkem na dětskou rekreaci

Helena Polsterová	1000,- Kč

Fakultní výbor  ZO VOS FEKT přeje svým členům i ostatním spolupracovníkům hezké vánoce, hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

Příští zasedání FV se bude konat dne 6.1.2005file_0.unknown
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 ve 14 hodin na děkanátě FEKT.

V Brně dne 16.12.2004						Zapsal: Hájek
Jarní prázdniny 2005 s Lyžákem Junior

Jizerské hory – Příchovice -13.3.-18.3.2005

Letošní jarní prázdniny se opět (už po 7.) chystáme strávit v Příchovicích – (na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, nedaleko Harrachova a Rokytnice nad Jizerou). 
Ubytování: 
v chatě VÚV TGM Praha, která se nachází na hřebeni pod rozhlednou Hvězda ve výšce 950 m n.m., 4-6lůžkové pokoje, společné příslušenství. 
Stravování: 
formou polopenze, snídaně přímo na chatě, večeře v blízké restauraci, oběd si účastníci zajistí sami - v místě lyžování jsou bufety.
Program týdenního pobytu je zaměřen především na výuku lyžování, dohled a program pro děti je zajištěn po celou dobu pobytu. Opět plánujeme návštěvu Aquaparku a Lunaparku Babylon v Liberci. Program je zpestřen o večerní soutěže, hry, diskotéky, karneval, "závody na čemkoli", závody ve sjezdovém lyžování apod.
Lyžařské terény - přímo u chaty je malý vlek, vhodný pro začátečníky, dlouhý asi 300 m. Ve vzdálenosti asi 2 km je lyžařské středisko Paseky nad Jizerou, (3 vleky 800-1200 m a 1 vlek 300 m - denní mimosezónní permanentka v r. 2003: děti do 10 let 150,-/dosp. 210 Kč), sedačková lanovka v Kořenově (denní: děti do 140 cm 270,-/dosp. 330,- Kč). Podle možností a sněhových podmínek lyžujeme i ve vzdálenějších lyžařských střediscích (např. Rokytnice n. Jiz., Harrachov, Tanvaldský Špičák). Ideální podmínky jsou zde pro běžkaře - přímo od chaty začínají značené okruhy různé náročnosti.
Doprava: autobusem z Brna (autobus bude v místě po celý týden).
Vybavení: vhodná výbava na sjezdové lyžování (seřízené vázání), případně i na běžky, dostatek náhradního zimního oblečení, turistické boty (pro případ nedostatku sněhu), plavky, průkaz ZP, peníze na obědy a vleky (asi 1 400 - 1 800 Kč/osoba – podle věku).
Věci je vhodné uložit do batohu, lyže do obalu – autobus neparkuje v bezprostřední blízkosti chaty.
Cena pobytu: 3 200 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování 6 nocí, polopenzi, lyžařský výcvik, program).
Odjezd: v neděli 13.3. v 10 hod z parkoviště před OD TESCO na Dornychu, návrat v sobotu 19.3. mezi v 16-17 hod tamtéž.
Platba: každou středu do 28.2.2005 na ZŠ Slovanské nám. v 17:30 nebo na účet Lyžáku Junior (č.ú. 4 100 002 159/6800, var. symbol 130305, spec. symbol – datum narození v 6místném tvaru, např. 270867).

Přihlášky (rezervace telefonicky) a další informace: Hana Mlejnková, e-mail hana.mlejnkova@wri.cz" hana.mlejnkova@wri.cz, Informace také na : http://www.lyzak.cz/


