Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 3/2010
ze dne 24. 3. 2010
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK)
za studentskou komoru (dále jen SK)
Omluveni: Mgr. Jaromír Fuchs, Daniel Czebe

9
4

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Hosté: PaedDr. Ladislav Jirků, Ing. Vlastimila Navrkalová, Ing. Hana Pospíchalová
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu RNDr. Miroslav Kružík.
Senátoři Mgr. Hanáček a Ing. Fiala se dostavili na zasedání později, nehlasovali u bodu
1). Ing. Fiala nehlasoval ani u bodu 2).
Program:
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Michaela Machovcová, Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc., Václav Vítek
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŢEL SE = 1

SCHVÁLENO

2) Hodnocení činnosti senátu 2009
Předseda senátu RNDr. Kružík zpracoval výroční zprávu o činnosti senátu za rok 2009.
Zpráva je přiložena k tomuto zápisu, senátoři ji obdrželi předem e-mailovou poštou.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

3) Změna termínu příštího řádného zasedání senátu
Zrušit termín 28. 4. 2010. V tomto termínu možná proběhne senátorský klub, kde bude
možno předjednat dokumenty z vedení školy. Na řádném zasedání 12. 5. 2010 budou
předloženy ke schválení.
4) Rozhodnutí rektora o mimořádném stipendiu pro rok 2010 č. 5/2010
Jedná se o vyhlášení podmínek pro studenty oborů AI+PS, kteří se zaregistrují do 3. resp.
5. semestru. Tím získají nárok na 2000 Kč resp. 5000 Kč. Rozhodnutí vzbudilo velký
ohlas mezi studenty i veřejností.

Diskuse:
a) Dotaz na rektora školy: vysvětlit motiv, očekávaný přínos a finanční zdroje.
Odpověď: Toto rozhodnutí není samoúčelné, jsou pro něj vážné důvody. V celé
republice klesají počty absolventů technických oborů. K různým formám motivačních
příspěvků přistupují i střední školy a odborná učiliště. Dle vládního nařízení a
Ministerstva školství je třeba zvýšit počty absolventů, kterých je na trhu práce
nedostatek. Zaměstnavatelé o ně mají velký zájem. Jsme regionální škola, po
konzultaci s vedením kraje bylo VŠPJ doporučeno otevření dalších technických oborů.
Proto se pokoušíme o akreditaci technických oborů, které jsou realizačně složité, ale
pomohou rozvoji kraje. Je třeba zvážit i další podporu studentů těchto oborů.
Tento motivační poplatek bude mít i zpětný ekonomický efekt.
Stipendia budou vyplácena ze stipendijního fondu. Na počet a výši ostatních
vyplácených stipendií to nebude mít vliv. Ve srovnání s ostatními stipendii bude
vyplacená částka nižší. Zdrojem financí do stipendijního fondu jsou dle zákona dary,
granty a poplatky studentů.
b) Vystoupení zástupce studentské komory:
Jiří Riedl provedl průzkum mezi studenty AI a PS. Na dotaz, zda je nějakým
způsobem bude motivovat mimořádné stipendium, odpovědělo kladně velmi málo
studentů. Studenti by přivítali spíš možnost zapojení do projektů nebo seminářů.
Těch je v současné době na VŠPJ málo.
Částka je nízká a záměr se nejeví jako koncepční. Studenti dále poukazují na to, že je
nespravedlivé, že se toto stipendium týká pouze studentů technických oborů.
Odpověď rektora: Plánují se projekty, kde se bude moci zapojit více studentů.
Finance ve stipendijním fondu nelze použít na jiný účel, např. investiční. Zde se jedná
o podporu technických oborů, to je hlavní záměr.
c) Vystoupení předsedy senátu:
- jako učitel těchto studentů jsem podrobně seznámen se situací konkrétně ve
škole, tak i globálně celorepublikově; plně chápu obavy o další vývoj v oblasti
vzdělávání v technických oborech a potřebu nějakých opatření. Vím, že jsou
vypisovány speciální granty.
- stipendijní řád VŠPJ v pasáži o mimořádných stipendiích taxativně
vyjmenovává možnosti; tato tam uvedena není, je tam však slůvko „zejména“, což
znamená, že mohou být připuštěny i jiné důvody
- stipendijní řád je podřízen obecným zákonům České republiky a ústavě, tedy
eventuální příjemci stipendií nesmí být diskriminováni z hlediska pohlaví, náboženské
svobody, věku atd. Stipendium obecně musí být přístupné pro každého studenta školy.
- rozhodnutí rektora omezuje množinu příjemců tohoto mimořádného stipendia
pouze na studenty dvou oborů, tedy jiní studenti jsou z něj dopředu vyloučeni, i když
eventuálně splní další stanovené podmínky.
- jedná se o rozhodnutí rektora, které nepodléhá schválení senátem, účelem
diskuse je sdělit si názory na problematiku
d) Proběhla diskuse ostatních senátorů:
Diskuse vedla k vyjasnění důvodů, které vedly k zavedení tohoto stipendia.
Z diskuse vyplynulo, že hlavní motivací pro studenta by mělo být získání bakalářského
titulu. Zastavit pokles zájmu o studium technických oborů je však nutné, proto jedna
z možností je použít formu mimořádných stipendií na počet úspěšných absolventů a po
čase zjistit vliv tohoto opatření.

5) Termín příštích zasedání
– středa 12. 5. 2010 v 13:30 hod. v aule VŠPJ
– středa 26. 5. 2010 v 13:30 hod. v aule VŠPJ
– středa 23. 6. 2010 v 13:30 hod. v aule VŠPJ
– 23.8. – 27.8. výjezdní zasedání Trnávka (dle termínu kolegia rektora)

Příloha:

1) Zpráva o činnosti senátu za rok 2009

Zapsala: Michaela Machovcová
Za správnost: Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
student Václav Vítek

…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..

Předseda akademického senátu: RNDr. Miroslav Kružík ……………………………………

