Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2010
ze dne 23. 6. 2010
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK)
7 (viz prezenční listina)
za studentskou komoru (dále jen SK)
4 (viz prezenční listina)
Omluveni: Ing. Roman Fiala, Mgr. Jaromír Fuchs, Mgr. Miroslav Hanáček, Kamila
Kontríková
Hosté: Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Ing. Jiří Musil, Ing. Hana Pospíchalová
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu RNDr. Miroslav Kružík.
Senátor Jiří Riedl se dostavil na zasedání později, nehlasoval u bodu 2).
Program:
1) Přivítání a představení hostů – změny ve vedení školy:
a) nový rektor - Ing. Jakub Novotný, Ph.D
b) nový kvestor - Ing. Jiří Musil
2) Volba
Michaela
Hlasování:
ANO = 10

zapisovatele
Machovcová,
RNDr.
NE = 0

Jitka

ZDRŢEL SE = 0

a
Ryšková,

ověřovatelů:
Václav
Vítek

SCHVÁLENO

3) Zveřejňování materiálů Studentské komory RVŠ - informace
Studentská komora Rady vysokých škol velmi zaktivizovala svoji činnost, naši delegáti
se pravidelně účastní jejich akcí a přichází materiály. Studentská komora senátu VŠPJ
tyto materiály zveřejňuje na nástěnce SK – vedle nástěnky AS.
4) Informace o studijním pobytu senátorky Kristine Karakhanyan (ERASMUS - Anglie)
v zimním semestru. AS bude tolerovat její neúčast na zasedáních. Komunikace bude
probíhat e-mailem, nebude hlasovat. Je třeba zvolit nového delegáta do sněmu Rady
vysokých škol a její studentské komory. Senát VŠPJ ukládá studentské komoře připravit
návrh náhradníka na příští zasedání.
5) Informace o personální změně v Akademické radě – z důvodu velkého pracovního
zaneprázdnění rezignoval na členství RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc.
Rektor VŠPJ navrhuje za nového člena akademické rady Doc. Ing. Jakuba Fischera,
CSc. Rektor školy preferuje jiné obsazení kolegia a AR. Odborníci v AR musí svým
zaměřením korespondovat s obory na VŠPJ. Jedná se o důležitý pohled zvenčí, zpětnou
vazbu.
Schválení nového člena Akademické rady Doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D.
prorektora VŠE
Hlasování: ANO = 11 NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

6) Na funkci prorektora pro vědu a výzkum rezignoval Prof. Ing. František Zezulka,
CSc.
Rektor VŠPJ zamýšlí jmenovat novým prorektorem pro výzkum, vývoj a
zahraniční vztahy Doc. PhDr. Martina Hemelíka, CSc.
Do pracovního poměru nastoupí 1. 8. 2010. Bude akademickým pracovníkem Katedry
jazyků, s výukou oboru ošetřovatelství.
Akademický senát po vysvětlení návrhu a zodpovězení dotazů nemá námitky proti
jmenování.
7) Informace o slavnostní inauguraci nového rektora dne 1. 7. 2010 v 11:00 hodin
v gotické síni Jihlavské radnice
Sraz senátorů je 1. července v 10:30 hodin před radnicí, bude vysvětlen nástup a odchod
ze sálu. O ostatním průběhu inaugurace informovala vedoucí kanceláře rektora Ing. Hana
Pospíchalová.
8) Příští zasedání senátu
Vzhledem k tomu, že budou prázdniny a chod školy se obnoví až v září, bude zasedání ve
čtvrtek 23. 9. 2010 od 13:30 hodin (po promocích).
9) Od 7. 6. 2010 je novým kvestorem školy Ing. Jiří Musil
Rektor Ing.Novotný vysvětlil důvod odvolání z funkce a následné ukončení
pracovního poměru Ing. Vlastimily Navrkalové. V této funkci požaduje profilově jiného
člověka.
10) Probíhající výběrová řízení na akademické pracovníky
Rektor školy poskytl senátorům doplňující informace.
11) Tisková zpráva Studentské komory Rady Vysokých Škol
Předseda studentské komory AS VŠPJ student Riedl navrhl distancovat se od výzvy
budoucí vládě, aby nezaváděla školné na vysokých školách. Tuto výzvu vydala celostátní
Studentská komora Rady vysokých škol. Senátoři ze studentské komory VŠPJ hlasovali o
tomto návrhu. V poměru 3 : 1 bylo odhlasováno, že SK AS VŠPJ se bude od této výzvy
distancovat.
Přílohy:
1) žádost rektora o projednání
a. schválení nového člena akademické rady
b. záměr jmenovat nového prorektora
Zapsala: Michaela Machovcová
Za správnost: RNDr. Jitka Ryšková
student Václav Vítek

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

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

