Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 11/2014 ze dne 8. prosince 2014
Přítomni:

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

9
5

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Hosté:

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., Ing. Michal Šulc, Ph.D., Mgr. Alena Štěrbová,
Ing. Miloslav Reiterman, Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Ing. Roman Fiala Ph.D.,
Anna Řeháková, Ing. Marek Vomela

Omluveni:
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu z celkového počtu 15, zasedání
je usnášeníschopné.
Předsedkyně Akademického senátu Ing. Fatrová přivítala přítomné senátory a hosty
a navrhla hlasovat o schválení ověřovatelů zápisu a programu jednání.
Schválení ověřovatelů zápisu – Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., Irena Slavíčková
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO

Program:
1. Projednání návrhů rektora:
- návrh na jmenování nové členky Akademické rady VŠPJ - Doc. Ing. Lenky Švecové, Ph.D.
- návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2015/2016
- rozpočtové provizorium VŠPJ na rok 2015
- nové zaměstnanecké benefity a sociální fond
- zpráva o čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 11. 2014
2. Volba předsedy akademické komory AS
3. Návrh zřízení komisí AS VŠPJ
4. Různé
- zpráva z jednání kolegia / Fatrová/
- zpráva o průběhu příprav na studentskou akci "Vánoce na VŠPJ" / Jakub Čermák/

Schválení programu zasedání:
Hlasování:
ANO = 12
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
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SCHVÁLENO

1. Projednání návrhů rektora
Rektor školy seznámil senátory s předkládanými dokumenty, které senátoři obdrželi před
zasedáním. Apeloval na skutečnost, že vedení školy má zájem spolupracovat se senátem
a očekává aktivní roli senátu.
Rektor požádal o schválení návrhu na jmenování nové členky Akademické rady
doc. Ing. Lenky Švecové, Ph.D.
Současně informoval členy senátu o rezignaci doc. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D.
k 1. 11. 2014 a rezignaci doc. Ing. Milana Rajnocha, CSc. k 3. 12. 2014
Akademický senát schvaluje návrh na jmenování nové členky Akademické rady VŠPJ
– doc. Ing. Lenky Švecové, Ph.D. a bere na vědomí rezignaci doc. Vochozky a doc. Rajnocha
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
V průběhu jednání přišly senátorky Görnerová a Šťastná.
Prorektor pro studium Ing. Reiterman seznámil senátory se zněním návrhu podmínek
přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2015/2016.
Informace o změnách:
- přijímací řízení u oboru ZSP je doplněno o ústní pohovor
- u oborů ZSP, PA a VS dochází v případě cizích státních příslušníků ke zjednodušení
doložení znalosti českého jazyka, kdy se již striktně nevyžaduje maturitní vysvědčení
se zkouškou z českého jazyka. Doložení znalosti českého jazyka na těchto oborech je
stejné jako na všech ostatních oborech: maturitní zkouškou z českého jazyka nebo
úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na VŠPJ.
Senátorka Vojáčková upozornila na drobnou chybu v textu.
Předsedkyně senátu požádala senátory o schválení návrhu podmínek přijímacího řízení na
VŠPJ pro akademický rok 2015/2016 do všech akreditovaných studijních oborů a forem
studia a pro cizí státní příslušníky:
Hlasování:
ANO = 14

NE =

0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Rozpočtové provizorium
Schválení rozpočtu školy proběhne v dubnu 2015, proto vedení školy předkládá
akademickému senátu znění rozpočtového provizoria k připomínkování.
Senátoři souhlasí s navrženými pravidly rozpočtového provizoria na rok 2015:
Hlasování:
ANO = 13
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
Nové benefity a sociální fond
Navýšení odvodů na sociální fond o 1 %.
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Kvestor školy ubezpečil senátory, že k novým benefitům bude vytvořen prováděcí dokument,
který bude předložen vedoucím pracovníkům k připomínkování (směrnice bude předložena
i předsedkyni senátu)
Předsedkyně senátu navrhla rozdělení navrženého usnesení na dvě:
a) souhlas se záměrem nových zaměstnaneckých benefitů
b) navýšení přídělu do sociálního fondu na 2 %
a požádala senátory o hlasování, zda souhlasí s navrženým rozdělením:
Hlasování:
ANO = 14
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Akademický senát souhlasí s navýšením přídělu do sociálního fondu na 2 % z ročního objemu
nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrad mezd a odměn za pracovní pohotovost.
Hlasování:
ANO = 14
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Zpráva o čerpání rozpočtu – senátoři obdrželi podrobný materiál čerpání rozpočtu před
jednáním a zaslali kvestorovi školy dotazy, které kvestor v průběhu jednání vysvětlil. Zároveň
senátorům detailně vysvětlil jednotlivé tabulky čerpání rozpočtu.
V průběhu jednání odešla senátorka Černá
Akademický senát bere na vědomí Zprávu o čerpání rozpočtu Vysoké školy polytechnické
Jihlava na rok 2014 v období od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014 a schvaluje rozpočtové změny dle
přílohy č. 1
Hlasování:
ANO = 12

NE =

0

ZDRŽEL SE = 1

SCHVÁLENO

Senátor Šíp požádal o předkládání materiálu senátorům v dostatečném předstihu.
2. Volba předsedy Akademické komory Akademického senátu VŠPJ
Předsedkyně senátu navrhla tajné hlasování a požádala akademickou komoru o hlasování
Hlasování:
ANO = 8
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Senátorka Görnerová navrhla dr. Šípa jako předsedu Akademické komory Akademického
senátu VŠPJ
Hlasování akademické komory:
ANO = 7
NE = 1
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D. byl zvolen místopředsedou Akademického senátu VŠPJ a předsedou
Akademické komory AS.
3. Návrh na zřízení komisí Akademického senátu.
Senátorka Fatrová požádala přítomné senátory o návrhy možných komisí akademického
senátu (zaslat e-mailem).
Senátoři souhlasí s ustanovením komisí
Hlasování:
ANO = 13
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
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Různé
Senátorka Fatrová informovala přítomné senátory o chystaných akcích, které byly
diskutovány na kolegiu rektora:
V průběhu odešla senátorka Görnerová.
17. 12. 2014 „Vánoce“ – organizují studenti pod vedením pana Jakuba Čermáka, předsedy
studentské komory, který informoval přítomné o připravovaném průběhu akce.
Odešla senátorka Slavíčková a Šťastná
5. 3. 2015 – reprezentační ples v DKO
Senátorka Ryšková navrhla pozvat a ocenit ty, kteří zakládali naši školu.
Hlasování:
ANO = 10
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO

Přišel senátor Scholz.
Odešla senátorka Koblicová.
Termín příštího zasedání není stanoven.

Zapsala:

M. Haimannová

………………..……………………………………..…

Za správnost: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

.……………………………………………………….…

Irena Slavíčková

………….……………………….……………….…….

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………………….…
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