Č. j.: VSPJ/06776/2018
Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 8/2018 ze dne 12. prosince 2018
Přítomni:

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

8 (viz prezenční listina)
3 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Mgr. Hana Vojáčková, Ph. D., PhDr. Lenka Görnerová, PhD., Bc. Eliška Chalupová,
Martin Folejtar

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka Mgr. Alena Štěrbová, prorektorka
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., kvestor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., kancléř Miloslav
Vytasil

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Seznámení členů Akademického senátu VŠPJ s výsledky korespondenčního hlasování ze dne
27. 11. 2018.
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:
a)

Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2019/2020 – ke schválení
podle § 9 odst. 1g) zák.

b)

Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2018 v ukazatelích A+K – ke schválení podle § 9 odst. 1c) zák.

c)

Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ – k vyjádření podle čl. 17 odst. 6) Vnitřního
mzdového předpisu VŠPJ

4. Přehled čerpání rozpočtu VŠPJ k 31. 10. 2018
5. Různé
1. Zahájení
Místopředseda Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) Mgr. Přibyl přivítal přítomné senátory a hosty,
seznámil je s programem jednání a vyzval je k jeho případnému doplnění.
Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu žádných připomínek či návrhů na jeho doplnění,
místopředseda AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté místopředseda AS VŠPJ navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Petra Scholze, DiS., Ph.D., a Martina
Šrámka a zapisovatelku Ing. Kateřinu Berkovou, Ph.D., a navrhl o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Seznámení členů AS VŠPJ s výsledky korespondenčního hlasování ze dne 27. 11. 2018
Místopředseda AS VŠPJ seznámil přítomné senátory s výsledky korespondenčního hlasování ze dne
27. 11. 2018, kterým Akademický senát VŠPJ počtem 15 hlasů, tj. všech členů AS VŠPJ, schválil navýšení
rozpočtu VŠPJ (neinvestičního příspěvku MŠMT) pro rok 2018 v ukazatelích A+K ve výši 1 178 tis. Kč.
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:
a)

Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2019/2020
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor zmínil, že podmínky přijímacího řízení na VŠPJ pro nový akademický rok (AR) jsou
téměř stejné jako v AR 2018/2019, nově došlo ke zrušení zkoušky z cizího jazyka u studijních
oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka v prezenční formě studia.
Jelikož ze strany přítomných senátorů nebylo k tomuto bodu programu žádných dotazů,
návrhů či připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o schválení podmínek přijímacího řízení na
VŠPJ pro akademický rok 2019/2020.
Akademický senát schvaluje podmínky přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok
2019/2020.
Hlasování:
ANO = 11

b)

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2018 v ukazatelích A+K
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor uvedl, že VŠPJ provedla interní rozpočtové opatření, z důvodu dalšího navýšení
neinvestičního příspěvku MŠMT v ukazatelích A+K ve výši 621 tis. Kč, kde navýšení běžných
prostředků bude zahrnuto v oblasti osobních nákladů.
Jelikož k předloženému materiálu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů ani připomínek,
bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a schvaluje navýšení rozpočtu VŠPJ (neinvestičního příspěvku
MŠMT) pro rok 2018 v ukazatelích A+K ve výši 621 tis. Kč.
Hlasování:
ANO = 11

c)

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ
Rektor k tomuto bodu uvedl, že vedení VŠPJ chce ušetřené finanční prostředky použít na
výplatu další mzdy pro zaměstnance VŠPJ za rok 2018, která bude vyplacena za měsíc prosinec
2018 v měsíci lednu 2019.
Akademický senát projednal a bere na vědomí vyplacení další mzdy zaměstnancům VŠPJ za
rok 2018.

4. Přehled čerpání rozpočtu VŠPJ k 31. 10. 2018
Kvestor seznámil senátory s aktuálním čerpáním rozpočtu VŠPJ k 31. 10. 2018.
K tomuto bodu programu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů, návrhů či připomínek.
Akademický senát bere na vědomí čerpání rozpočtu VŠPJ k 31. 10. 2018.
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5. Různé
a)

Místopředseda AS VŠPJ poskytl senátorům informace z konaných kolegií ve dnech
26. 11. 2018 a 12. 12. 2018. Senátorka dr. Dvořáková požádala o včasné uvedení termínů akcí
v kalendáři školy.

b)

Rektor prof. Báča poděkoval všem senátorům za jejich práci v průběhu celého roku 2018
a srdečně všechny pozval na akci Vánoce VŠPJ 2018.

Na závěr poděkoval místopředseda AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.
Popřál za vedení senátu klidné a pohodové svátky vánoční a pěkný nový rok 2019.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: začátkem roku 2019
Zapsala:

Ing. Kateřinu Berkovou, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

.……………………………………………………….….

Martin Šrámek

………….…………………………..…………….……..

Místopředseda AS: Mgr. Antonín Přibyl

………………………….…………………….……….…
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