Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 4/2010
ze dne 12. 5. 2010
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK)
za studentskou komoru (dále jen SK)
Omluveni: RNDr. Jitka Ryšková

9
5

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Hosté: Ing. Vlastimila Navrkalová, Ing. Hana Pospíchalová, RNDr. Radek Stolín, Ph.D.,
Mgr. Alena Štěrbová, Anna Řeháková
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu RNDr. Miroslav Kruţík.
Program:
1) Výběr zapisovatele a ověřovatelů:
Michaela Machovcová, Mgr. Milan Straňák, Jiří Riedl
2) Změna delegáta do Sněmu Rady vysokých škol – Studentská komora
Řádným členem Studentské komory RVŠ je Kristine Karakhanyan, náhradníkem Kamila
Kontríková, obě senátorky. Kamila Kontríková se vzdává funkce z časových důvodů.
Studentská komora senátu VŠPJ navrhuje za náhradníka studenta Matúše Hozu, obor CR.
Není senátorem, ale je ověřeno, ţe delegát ani náhradník nemusí být senátor, pouze
student školy. V září bude zvoleno více delegátů.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

Senátor Mgr. Miroslav Hanáček se na zasedání dostavil později, nehlasoval.
3) Zveřejňování materiálů Studentské komory RVŠ – informace
Studentská komora RVŠ velmi zaktivizovala svoji činnost. Naši delegáti se pravidelně
účastní jejích akcí a vznikl poţadavek na zveřejňování materiálů. Předseda senátu poţádal
vedení školy o nástěnku, byla uvolněna nástěnka č.41 (vedle hlavní nástěnky senátu). O
obsah se bude pravidelně starat Studentská komora senátu, garantuje delegát
SK RVŠ senátorka Kristine Karakhanyan.
4) Odvolání z funkce člena Akademické rady – Prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc.
Prof. Petr Mandl, externí člen Akademické rady, poţádal o uvolnění ze zdravotních
důvodů. Nový počet členů nebude v rozporu s VŠ zákonem.
Hlasování:
ANO = 14

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

5) Výroční zpráva o činnosti VŠPJ 2009
Návrh VZČ 2009 byl poskytnut senátorům v pracovní verzi dne 26. 3. 2010. Proběhla
e-mailová diskuse, několik senátorů vzneslo připomínky a dotazy. Tyto byly ve druhé
verzi dne 22. 4. 2010 vedením školy akceptovány a upraveny.
Dnes je rektorem školy předkládán definitivní návrh, shodný s verzí 22. 4. 2010.
Proběhla diskuse, Mgr. Alena Štěrbová doplnila informace. S vyšším počtem studentů
souvisí vyšší počet akademických pracovníků. Pozitivní je zájem studentů o ERASMUS.
Akademická rada vzala zprávu na vědomí.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŢEL SE = 1

SCHVÁLENO

6) Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ 2009
Dne 22. 4. 2010 byla senátorům poskytnuta pracovní verze VZH 2009. Dne 28. 4. 2010
byl svolán senátorský klub s účastí kvestorky a vedoucí ekonomického oddělení. Zástupci
vedení školy zodpověděli senátorům dotazy k hospodaření školy. Klub trval 2 hodiny a
bylo probráno 17 dotazů.
Dnes je předkládán oficiální návrh na schválení VZH 2009.
Proběhla diskuse, kvestorka školy Ing. Vlastimila Navrkalová poskytla doplňující
informace o zdrojích financí, projektech a operačních programech. Vedoucí kanceláře
rektora Ing. Hana Pospíchalová informovala o interním auditu, který byl proveden
externím pracovníkem. Jedná se o kontrolu procesů podle zákona, má širší oprávnění neţ
účetní audit. Vzniklá doporučení jsou prospěšná škole, obdrţí je rektor školy. Prorektorka
školy Mgr. Alena Štěrbová informovala o získávání finančních prostředků. Kraj Vysočina
podporuje projekty budoucí investiční výstavby.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

Senátor Mgr. Jaromír Fuchs nebyl hlasování přítomen.
7) Rozpočet VŠPJ 2010
Dne 30. 4. 2010 byl oficiálně podán návrh na schválení Rozpočtu VŠPJ 2010. Senátoři jej
obdrţeli e-mailem i písemně. Byla vznesena ţádost o vysvětlení dvou bodů.
1) Provádějí se nějaká úsporná opatření na sníţení spotřeby energií - zbytečné
svícení na chodbách i jinde, běţící počítače v učebnách ve večerních hodinách,
kdy tam jiţ není mnoho studentů, regulace topení ?
2) Proč škola disponuje truhlárnou? K čemu slouţí?
Vysvětlení na zasedání podala Ing. Vlastimila Navrkalová na základě informací vedoucího
PTO Jaromíra Hlávky. Večerní kontrolou budovy jsou pověření vrátní. Truhlárna je
vyuţívána pro opravy, které vyjdou levněji neţ v případě zadání externí firmě.
Hlasování:
ANO = 14

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

8) Příští zasedání senátu
Vzhledem k tomu, ţe vedení školy nyní nepředkládá ţádný dokument ke schvalování a ţe
senát nemá ţádný vnitřní bod k urychlenému projednání, zasedání senátu 26. 5. 2010 se
ruší a nejbliţší bude dne 23. 6. 2010.
9) Různé
a) Ţádosti o akreditaci nových oborů – Akreditační komise ţádný obor nedoporučila ke
schválení z důvodu nedostatečného personálního obsazení. Všichni akademičtí
pracovníci musí mít plný úvazek jiţ při schvalování oboru. Škola ţádá o
přezkoumání, rozhodovat bude Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy.
b) Nový rektor zatím nebyl jmenován panem prezidentem, stále je čas.
c) Probíhá další kolo výběrových řízení (pouze lektoři a odborní asistenti). PhD.,
docentům a profesorům bude smlouva prodlouţena po dohodě bez absolvování
výběrového řízení.
d) Ve čtvrtek 20. 5. 2010 proběhne v Praze další Sněm Rady vysokých škol – zúčastní se
předseda AS RNDr. Miroslav Kruţík a senátorka Kristine Karakhanyan.
e) Senátor Riedl informoval o připomínkách studentů k IS. Odbor OIKT poţaduje, aby
připomínky řešila Studentská komora AS. Studenti se na komoru obracejí
s poţadavky. Nespadá to však do jejích pravomocí. Je třeba vyřešit oficiální postup
řešení stíţností studentů vedením školy.

10) Termín příštích zasedání
– středa 23. 6. 2010 od 13:30 hodin v aule VŠPJ
– 23. 8. – 27. 8. 2010 výjezdní zasedání Trnávka (dle termínu kolegia rektora)

Přílohy:
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ţádost rektora o projednání
Odstoupení člena akademické rady
Výroční zpráva o činnosti 2009
Výroční zpráva o hospodaření 2009
Zásady tvorby rozpočtu 2010
Návrh na rozpočet 2010

Zapsala: Michaela Machovcová
Za správnost: Mgr. Milan Straňák
Student. Jiří Riedl

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

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

