Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 3/2009
ze dne 1. 4. 2009
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK) 10 členů
za studentskou komoru (dále jen SK)
3 členů
Omluveni: studenti Reiteman, Czebe (zahraniční studium)

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Hosté: žádný
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné
Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu RNDr. Miroslav Kružík.
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu-návrh:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

změny jednacího řádu
informace o zasedání Rady vysokých škol
informace o novém vysokoškolském zákoně
stav WWW stránek senátu
informace o poště a korespondenci
volná diskuse o mzdovém předpisu

8. Termín příštího zasedání – 13/5/2009 v 14:00
9. Různé
1) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Vošta, Fiala
Hlasování:
ANO=13
NE=0 zdržel se=0 => schváleno
2) Změny jednacího řádu (diskuse o jednotlivých dílčích otázkách):
a. Tajné hlasování
b. Zastupitelnost za nepřítomné
c. Vakuum „od skončení vol.období“ do nových voleb“
d. Vakuum „od voleb do nového předsedy“
Senátor Kvasnička poskytl informace o vysokých školách v ČR ve srovnání se
světovým měřítkem a materiály o studijních programech a inovacích vysokých škol,
položil otázku o postavení Akademického Senátu k tomuto tématu, a jak omezit
odchod studentů z některých oborů na naší škole
Senátor Riedl poskytl informace a dal podnět k diskuzi o jednotlivých změnách
volebního a jednacího řádu, možnost navýšení členů Studentské komory v důsledku
zvyšování celkového počtu studentů, která bude v budoucnu zvážena
Pokud se člen se nemůže ze závažných důvodů dlouhodobě zúčastnit jednání
Senátu, může odstoupit a být nahrazen náhradníkem s tím, že sám chce zůstat
náhradníkem. Tato možnost musí být ověřena dle Jednacího řádu senátu a porovnána
se zákonem.
Senátor Minařík poskytl postřehy z jiných vysokých škol
Diskuze o tajném hlasování: možnost vytvořit seznam dokumentů, o kterých se
bude hlasovat tajně. Místo slova „dohodne“ se vloží slovo „rozhodne“, každý
senátor by mohl navrhnout tajné hlasování, návrh o změně bude vypracován později,
až bude technicky připraven

3) Informace z Rady vysokých škol
a. Akce „platforma pro vzdělanost“ – Hradecké prohlášení www.provzdelanost.cz
b. Info z jednání rady
Rada vysokých škol: Velký odpor proti Bílé knize vzdělávání, konkrétně omezení
možnosti rozhodování studentů, možnost podepsání Hradeckého prohlášení; další
sledování situace
4) Informace o přípravě nového VŠ zákona
a. Bílá kniha
b. Věcný záměr 9/3/2009-1/4/2009
5) WWW stránky senátu a sekce „AS“ v Informačním systému VŠPJ
nebyla provedena transformace anglické verze stránek, česká verze by mohla
být přehlednější, lepší verzi by mohli vytvořit studenti v rámci praxe, bakalářské
práce. Senát by odpovídal za zveřejňování informací na webu, stejně jako jednotlivé
katedry.
Návrh o zřízení vlastního webu místo senátní sekce v IS (senátor Přibyl). Sekce v IS
bude zrušena, protože na Webu školy je možno umístit vše.
Hlasování o vlastním rozhodování o zápisu Senátu
Hlasování:
ANO=13
NE=0 zdržel se=0 => schváleno
6) Pošta a korespondence
a. Info o řešení kauzy „sportovní kurz“
b. Info o výběrových řízeních na učitele
c. Řád výběrového řízení VŠPJ schválen naším AS dne 16/11/2005
d. Rozhodnutí rektora č.4/2009 „výběrové řízení ZS2009/20010“
7) Diskuze o novém mzdovém předpise (přehled okruhů, ke kterým se budeme
v budoucnu vyjadřovat):
a. Hranice tarifů AK & noAK
b. Katalog prací
c. Zařazování do tarifů AK
d. Zařazování do tarifů noAK
Termín příštího zasedání
Středa
13.května, středa/2009
(téma: závěrečná zpráva školy 2008)

ve 14:00 hodin v zasedací místnosti VŠPJ

Příloha: prezenční listina
Zapsala: …………………………………………
Za správnost: …………………………………………..
………………………………………….
Předseda akademického senátu: RNDr. Miroslav Kružík
………………………………………………………

