Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 2/2010
ze dne 24. 2. 2010
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK)
za studentskou komoru (dále jen SK)
Omluveni: RNDr. Jitka Ryšková, Václav Vítek

9
4

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Hosté: Ing. Vlastimila Navrkalová, Ing. Hana Pospíchalová, PaedDr. Eman Hurych, Ph.D.
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu RNDr. Miroslav Kruţík.
Senátoři Ing. Fiala a Mgr. Hanáček se dostavili na zasedání později. Nehlasovali u bodu 1).
Mgr. Hanáček nehlasoval ani u bodu 2).
Program:
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Michaela Machovcová, RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Daniel Czebe
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

2) Projednání a schválení změny názvu připravovaného studijního oboru (na ţádost
rektora)
- Dokumenty byly předloţeny v zákonném termínu min. 7 dní předem
- Navrhovaný program/studijní obor:
o Dříve: Rekreologie/ Záţitková pedagogika (schváleno senátem 30. 9. 2009)
o Nyní: Tělesná výchova a sport / Rekreologie
- Obor byl částečně upraven tak, aby ţádost o akreditaci mohla být podána v rámci
programu Tělesná výchova a sport. Bude tedy nový studijní program s vazbou na
Cestovní ruch.
Proběhla diskuse. Doplňující informace sdělil PaedDr. Eman Hurych, Ph.D.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

Akademický senát vyjadřuje souhlas s přípravou studijního programu Tělesná výchova a
sport.
3) Informace o setkání s rektorem na téma „Zpráva Akreditační komise“
Na podzim 2009 proběhlo hodnocení činnosti VŠPJ Akreditační komisí.
Komise vypracovala „doporučení“ o deseti bodech.
Zpráva o plnění je poţadována v říjnu 2010.

Dne 5. 2. 2010 se uskutečnil senátní klub učitelů, byl pozván rektor školy. Pan rektor
vysvětlil budoucí reakci školy na „doporučení“ a jejich řešení. Senátoři kladli otázky,
rektor PaedDr. Jirků odpovídal.
4) Příprava hodnocení činnosti senátu 2009
Jako kaţdý rok je nutno zpracovat výroční zprávu o činnosti senátu. Zprávu zpracuje
předseda RNDr. Kruţík, doplní ji místopředsedové Ing. Fiala a student Riedl. Zpráva bude
předloţena senátu ke schválení dne 24. 3. 2010.
5) Inaugurace nového rektora
Statut školy určuje roli předsedy AS při inauguraci rektora. Nový rektor sloţí slib a
předseda AS mu poté předá rektorské insignie. Protoţe není znám termín jmenování
rektora prezidentem republiky, nelze zatím nic konkrétního organizovat.
Zatím se uvaţuje o gotické síni jihlavské radnice. Město přislíbilo zapůjčení.
Příprava inaugurace je časově náročná, proto proběhne asi aţ v září 2010.
Informace o přípravách minulé inaugurace 2006 doplnila Ing. Hana Pospíchalová.
Pro přípravu inaugurace musí být zřízen realizační tým.
6) Různé
a) Daniel Czebe upozornil na problém při tvorbě rozvrhu – server je přetíţen. Senát ţádá
vedení školy, zda by tuto situaci nebylo moţné řešit např. časovým rozloţením podle
oborů, nebo zda by bylo moţné jiné technické nebo organizační řešení.
b) Jiří Riedl zmínil podporu studentů technických oborů mimořádným stipendiem.
Jedná se o finance ze stipendijního fondu (nikoliv peníze kateder). Bude upraveno ve
stipendijním řádu, který podléhá schválení senátem.
7) Termín příštích zasedání
– středa 24. 3. 2010 v 13:30 hod. v aule VŠPJ
– středa 28. 4. 2010 v 13:30 hod. v aule VŠPJ
– středa 26. 5. 2010 v 13:30 hod. v aule VŠPJ
– středa 23. 6. 2010 v 13:30 hod. v aule VŠPJ
– 23.8. – 27.8. 2010 výjezdní zasedání Trnávka (dle termínu kolegia rektora)
Příloha:

1) Ţádost rektora o projednání a schválení změny v názvu studijního oboru
2) Profil absolventa nového oboru

Zapsala: Michaela Machovcová
…………………………………………
Za správnost: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D…………………………………………
student Daniel Czebe
…………………………………………
Předseda akademického senátu: RNDr. Miroslav Kruţík ………………………….

