Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 1/2015 ze dne 11. března 2015
Přítomni:

Hosté:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

9
5

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. (rektor VŠPJ), Ing. Michal Šulc, Ph.D. (kvestor
VŠPJ), Ing. Miloslav Reiterman (prorektor pro studium), PaedDr. Emanuel Hurych,
Ph.D. (vedoucí katedry sportů)

Omluveni: Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D.
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Ing. Fatrová přivítala přítomné senátory a hosty a navrhla hlasovat o schválení zapisovatelky
ověřovatelů zápisu a programu jednání.
Program:
1. Projednání žádosti rektora o písemné rezignaci členky akademické rady
2. Přehled čerpání rozpočtu VŠPJ za rok 2014
3. Informace o návrhu úpravy sportovních aktivit na VŠPJ
4. Komise AS VŠPJ
5. Promoce
6. Různé
Schválení ověřovatelů zápisu: RNDr. Jiří Šíp, Ph.D., Sandra Vítková a zapisovatelky Mgr. Hany
Vojáčkové, Ph.D.
Hlasování:
ANO = 13
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO

1. Projednání žádosti rektora o písemné rezignaci členky akademické rady
Rektor předložil Akademickému senátu VŠPJ informaci o písemné rezignaci
doc. RNDr. Evy Vaněčkové, CSc., na externí členství v Akademické radě VŠPJ k 28. 2. 2015
z důvodu současného ukončení své činnosti na JU České Budějovice, které vzal na vědomí.
Podle §9, odst. 1f) zák. Akademický senát schvaluje jmenování a odvolání členů Akademické
rady.
Akademický senát vzal rezignaci paní doc. Vaněčkové na vědomí.

2. Přehled čerpání rozpočtu VŠPJ za rok 2014
Kvestor akademickému senátu předložil přehled čerpání rozpočtu za rok 2014. Senátoři
vznesli několik dotazů na vysvětlení položek rozpočtu. Dotazy byly panem kvestorem
zodpovězeny. Závěr diskuse k tomuto bodu byl, že akademický senát zašle písemné dotazy
k čerpání rozpočtu a požadavky na předkládané materiály. Kvestor zodpoví dotazy
a dodatečně zašle akademickému senátu. Po diskusi následovalo hlasování o přehledu
čerpání rozpočtu VŠPJ za rok 2014.
Hlasování:
ANO = 9
NE = 0
ZDRŽEL SE = 5
SCHVÁLENO
3. Informace o návrhu úpravy sportovních aktivit na VŠPJ
Vedoucí katedry sportů představil návrh na úpravu sportovních aktivit na VŠPJ pro nově
nastupující studenty. Akademickému senátu vedoucí katedry sportů a prorektor pro studium
vysvětlili historii sportovních aktivit na VŠPJ a jejich význam pro studenty.
Návrh bude mít dopad na změnu tří dokumentů: Studijní a zkušební řád, Směrnici k tvorbě
rozvrhu a dokument Nová úprava a postavení sportů na VŠPJ.
Akademický senát vzal návrh úpravy sportovních aktivit na VŠPJ na vědomí.
4. Komise Akademického senátu VŠPJ
Akademický senát ustanovil čtyři pracovní komise (ekonomickou, legislativní, pro studium
a pro styk s veřejností), které budou důležité pro optimální fungování akademického senátu.
Byli stanoveni členové jednotlivých komisí.
5. Promoce
Senátoři byli seznámeni
17. a 18. března 2015.
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6. Různé
a) Návrh Ing. Petra Scholze, DiS. na posunutí harmonogramu výuky akademického roku.
Po následující diskusi Ing. Scholz připraví návrh posunutí harmonogramu a následně dojde
k diskusi nad připraveným návrhem z hlediska komplexnosti a možnostem celé školy.
b) Prosba Ing. Stanislavy Dvořákové, Ph.D. na vedení školy, jestli by se všechny akce, které se
budou konat v daném semestru, daly nahlásit dopředu před začátkem semestru. Rektor
přislíbil, že tomu tak bude. Za vzniklé komplikace spojené s vyhlášením rektorského volna
připadající na 15. dubna 2015, konání Dne otevřených dveří na škole (poprvé se bude
konat v semestru) se rektor omluvil. Rozhodnutí o této akci padlo až po začátku semestru,
tudíž nebyla možnost dát předem vědět. Tyto případy se bude snažit vedení školy
do budoucna minimalizovat, případně úplně vyloučit.
c) Klíče od učeben – Mgr. Martina Černá, Ph.D. vznesla dotaz na možnost nezamykání
učeben. Kvestor navrhl, že bude k dispozici více klíčů k zapůjčení a dále OIKT připravuje
další řešení.
d) Sociální fond - informace o možnosti čerpání jednotlivých částí, termíny. Na základě
e-mailu od kvestora školy, lze čerpat následovně:

Plnění 1-3 jsou beze změny, čerpání probíhá standardním způsobem. U plnění v odst. 4
(příspěvek na penzijní připojištění) je možné již činit úkony, které jsou ve směrnici
popsány. Plnění v odst. 5 (půjčky) a 6 (příspěvek na definované potřeby zaměstnanců)
jsou navázána na schválení rozpočtu VŠPJ a čerpání bude probíhat až po jeho schválení
(duben, květen).
e) Reprezentační ples školy – poděkování rektora studentům za pomoc při organizaci
školního plesu. Žádost senátu o předložení finanční stránky plesu. Konečné vyúčtování
bude akademickému senátu předloženo, až budou zúčtovány všechny náklady plesu.

Další termín zasedání: pravděpodobně duben 2015

Zapsala:

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Za správnost: RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
Sandra Vítková
Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová
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