
Klub +/-FEL



Klub +/-FEL v číslech

21. 6. 2018 založení

43 řádných členů

71 členů mailové konference klubu

433 sledujících na Facebook

4 vlastní akce 

7 spoluúčastí na akcích



Struktura



Jsme součástí Studentské unie ČVUT.



SU ČVUT v číslech

Vznik v roce 1998

~ 10 000 členů

~ 500 aktivních členů

Vlastní financování/hospodaření

Unie je založena na dobrovolnictví



Struktura Studentské unie ČVUT

Kolejní kluby

Silicon Hill, Pod-O-Lee, … 

Zájmové kluby

+/-FEL, FIT++, STOH, … 

Externí kluby

IAESTE, AVC ČVUT, ... 24 klubů





Představenstvo

„Zákonodárný“ i „výkonný“ orgán klubu

Komunikuje s vedením fakulty a Studentské unie ČVUT

Zajišťuje chod klubu

Schvaluje předpisy 

Spravuje finance

Funkční období je jeden rok

Další schůze představenstva bude 24. 10. 2019



Představenstvo

Eva Horynová
členka představenstva

Tomáš Drábek
místopředseda

Michaela Makešová
předseda



Členství



Vyplnění reg. formuláře na webu

Není řádným členstvím v klubu

Člověk je informován o dění v klubu

Může se zapojovat do aktivit klubu



Řádné členství

Vyplnění registračního formuláře

Výhody

Možnost být volen a volit

Podílet se na řízení klubu

Spravovat finance klubu

Komunikovat jménem klub s vedením FEL a SU ČVUT



Soc. sítě a další



Oficiální komunikační sítě

Facebook – facebook.com/PlusMinusFEL

Instagram – instagram.com/plusminusfel

Webové stránky klubu – pm.fel.cvut.cz

Mailová konference vedení klubu +/-FEL – pmfel@fel.cvut.cz

https://www.facebook.com/PlusMinusFEL
https://www.instagram.com/plusminusfel/
https://pm.fel.cvut.cz/
mailto:pmfel@fel.cvut.cz


Komunikační sítě pro členy

Facebook skupina – facebook.com/groups/499304007196010/

WhatsApp skupina – chat.whatsapp.com/Jsv53MOODOAGq7vT3hKuMM

Slack – pmfel.slack.com

Trello – trello.com/pmfel/home

Mailová konference všech členů klubu +/-FEL – pmfel@su.cvut.cz

https://www.facebook.com/groups/499304007196010/
https://chat.whatsapp.com/Jsv53MOODOAGq7vT3hKuMM
https://pmfel.slack.com
https://trello.com/pmfel/home
mailto:pmfel@su.cvut.cz


Co děláme



Co děláme 



Spojujeme studenty FEL přes všechny programy a ročníky. 
Rozvíjíme mimoškolní aktivity na FEL.



Akce klubu

HELP! Přednáška o studiu na FEL a mnohem více (září)

Den zájmových klubů na FEL (říjen)

Vánoce na FEL (prosinec)

Programovací soutěž ITEE (únor)



Spolupráce na akcích 
Fakulty

DOD FEL

Festival vědy

Noc vědců

Energetická olympiáda

FEL FEST

Zápisy

Studentské unie ČVUT
Akce Prvák

Kampus Fest



Připravované aktivity – nové

Rozvoj HELP

Doučovací platforma

Z dalších nápadů

Seznamovací kurz

...a další… třeba tvůj? :)



Co nás čeká a nemine



Co nás čeká a nemine
Volby do představenstva klubu

Příprava akcí – našich

Den zájmových klubů 31. 10. 2019

Vánoce na FEL (prosinec 2019)

Programovací soutěž ITEE (únor 2020)

Spolupráce na FEL – DOD



Otázky?
Zapoj se!

Co dalšího tě napadá?



Děkujeme za pozornost

TVŮJ


