Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 1/2012
ze zasedání Správní rady VŠPJ
Termín zasedání: 4. dubna 2012
Přítomni:
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jiří Hrdlička, Ing. Josef Kodet, Milan Štěch, prof. MVDr. Vladimír
Večerek, CSc., MBA, doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
(viz prezenční listina)
Omluveni:
Mgr. Petr Černikovský, Lubomír Stoklásek, Ing. Vladimír Jeřábek, MBA
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR, zasedání bylo usnášeníschopné.
Dále přítomni: Ing. Jakub Novotný, Ph.D. (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka
pro rozvoj), Ing. Michal Šulc (kvestor), Ing. Hana Pospíchalová (tajemnice SR)
Program jednání podle pozvánky:
1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
2) Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2011 – vyjádření stanoviska
podle § 15 odst. 2c) zák. 111/1998 Sb.
3) Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2011 – vyjádření stanoviska podle § 15
odst. 2c) zák. 111/1998 Sb.
4) Rozpočet VŠPJ na rok 2012 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2b) zák.
111/1998 Sb.
5) Různé
Bod jednání č. 1
Předseda Správní rady seznámil členy s plánovaným programem jednání a navrhl jako
ověřovatele zápisu pana rektora Večerka. Vyzval členy k podání připomínek k minulému
zápisu a k návrhům na doplnění programu. Jiné podněty z řad členů SR nebyly navrženy.
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Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. U/0038/1/2012/SR:
„Správní rada VŠPJ konstatuje, že k minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky,
schvaluje program jednání a ověřením elektronického zápisu pověřuje pana Večerka.“
PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 2 a č. 3
Členové Správní rady obdrželi v předstihu znění výročních zpráv, a proto bylo přikročeno
rovnou k projednávání hlavních bodů jednotlivých materiálů.
Rektor školy krátce představil stěžejní body výroční zprávy o činnosti a hodnocení VŠPJ za
rok 2011. Zdůraznil zejména zvýšení počtu studijních programů o Porodní asistenci,
ve kterém byla akreditována kombinovaná forma studijního oboru Porodní asistentka,
a komentoval další kvantitativní i kvalitativní údaje za rok 2011. Na dotazy členů SR vysvětlil
důvod vyššího počtu externích odborníků při výuce na katedře zdravotnických studií, což je
dáno specifikem ošetřovatelských oborů. Systém sledování absolventů spočívá
v periodickém sledování údajů z Úřadu práce a dílčích dat, které má škola
od spolupracujících absolventů.
V oblasti studijní neúspěšnosti byla diskuse vedena o programu elektrotechnika
a informatika, kde je tento údaj nejméně příznivý a kde z toho důvodu byla činěna
i analytická a personální opatření v rámci oborové katedry. V tomto směru bylo doporučeno
rektorovi školy provést pro členy Správní rady podrobnější analýzu studijní neúspěšnosti,
případně i porovnat s výsledky srovnatelných oborů na jiných vysokých školách. Obecně
může jít o vliv studijní motivace studentů, malý zájem o technické obory již na středním
stupni vzdělávání, pedagogických nároků aj. Téma by bylo po té zařazeno na program
příštího zasedání orgánu.
Další část jednání byla věnována výroční zprávě o hospodaření, kterou opět rektor
v hlavních bodech komentoval. Institucionální rozvojový plán pro rok 2012 bude hodnocen
na Správní radě v roce 2013.
Výsledek hlasování k bodu 2 a 3 – přijetí usnesení č. U/0039/1/2012/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hodnocení
VŠPJ za rok 2011 a Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2011.“
PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 4
Jednání k rozpočtu školy pro rok 2012 uvedl rektor a shrnul vývoj a zásadní změny
v rozpočtu proti předchozímu roku. Celkový objem rozpočtových prostředků je zhruba na
stejné úrovni jako v roce předchozím – posílení prostředků na personální zdroje bylo
docíleno také mimořádným finančním darem Kraje Vysočina do Fondu pro rozvoj lidských
zdrojů.
V rozpravě členové SR ocenili kvalitu zpracování všech předložených dokumentů a také
rychlost, neboť včasným schválením rozpočtu se škole umožní pracovat s jasnými finančními
parametry pro běžící kalendářní rok.

Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. U/0040/1/2012/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2012.“
PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 5
V rámci volné diskuse rektor vysvětlil členům Správní rady způsob výpočtu ukazatele
nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, který je předmětem mediálních žebříčků.
Na rozdíl od předchozího roku jsou v posledním šetření data zjištěná pro VŠPJ lichotivá.
Používaná metodika Střediska vzdělávací politiky PF UK však obsahuje metodickou chybu,
přesto ji však MŠMT hodlá použít do výpočtu kvalitativního ukazatele pro rozpis finančních
prostředků vysokým školám. S touto informací byli rektorem seznámeni rovněž členové
Reprezentativní komise České konference rektorů, kteří s ministerstvem jednají o kriteriích
rozpisu finančních prostředků pro vysoké školy.
V další části diskuse byl projednán konkrétní způsob použití Fondu pro rozvoj lidských zdrojů
VŠPJ, který má již i reálné finanční naplnění. Mimo jiné bude sloužit pro získání garanta
připravovaného nového studijního programu Zdravotně sociální péče. Nově schválený
projekt OP VK Výzkum, Vývoj, Vysočina pro VŠPJ rovněž pomůže k podpoře odborného
rozvoje akademických pracovníků v oblasti výzkumné, a to využitím zkušených mentorů
z partnerských institucí (NHÚ AV, UK, ČVUT, UPOL).

Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.
Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:
2. pololetí 2012, pravděpodobně září (na programu bude projednávání Aktualizace
Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2013).

V Jihlavě, 16. dubna 2012

MUDr. Jiří Běhounek v. r.
Předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřil: V. Večerek
Zapsala: H. Pospíchalová, tajemnice SR

