Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 8/2009
ze dne 2. 12. 2009
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK): 10
za studentskou komoru (dále jen SK): 4

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Nepřítomni: Kristine Karakhanyan (na zasedání se dostavila těsně před volbou kandidáta na
funkci rektora)
Hosté: PaedDr. Ladislav Jirků
Mgr. Alena Štěrbová
Ing. Hana Pospíchalová
RNDr. Radek Stolín, Ph.D.
Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
celkem 13 podepsaných hostů
Byla přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu RNDr. Miroslav Kružík.
Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Michaela Machovcová, Mgr. Jaromír Fuchs, Kamila Kontríková
Hlasování:
ANO = 14

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

2. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení
- pro akademický rok 2010/2011
- dokumenty byly předloženy v zákonném termínu min. 7 dní předem
- studijní obory:
o Aplikovaná informatika
o Počítačové systémy
o Cestovní ruch
o Finance a řízení
o Všeobecná sestra
o Porodní asistentka
o Počítačové systémy (kombinovaná forma)
o Finance a řízení (kombinovaná forma)
- součástí návrhu jsou termíny, popis zkoušky, způsob sdělení výsledků i výše
finanční úhrady.
Hlasování:
ANO = 14

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Informace o sněmu Rady vysokých škol
- jako delegát se zúčastnila senátorka RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
- jmenovaná podala krátkou informaci
- tyto informace doplnila Mgr. Alena Štěrbová, hovořila o reformě terciárního
vzdělávání
4. Volba kandidáta na rektora VŠPJ
a) rekapitulace:
i) konec funkčního období stávajícího rektora 31. 5. 2010
ii) vyhlášení voleb 30. 9. 2009
iii) termín přijímaní kandidatur 11. 11. 2009
iv) do tohoto termínu bylo akademickému senátu doručeno 5 návrhů na kandidáta na
funkci rektora, jediným kandidátem se stal Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
v) k 18.11.2009 nominovaný odevzdal potřebné dokumenty: životopis, výpis
z trestního rejstříku (bez záznamu), lustraci odevzdávat nemusel (nepodléhá
lustračnímu zákonu kvůli věku), volební program
vi) dne 20.11.2009 byly dokumenty zveřejněny na desce senátu ve škole a na
internetu www.vspj.cz
vii) dne 30.11.2009 se konalo veřejné shromáždění akademické obce, na kterém byl
kandidát představen; shromáždění se zúčastnilo cca 130 osob, kandidátovi bylo
položeno a zodpovězeno 21 otázek. Senát kladně hodnotí účast studentů a jejich
aktivitu.
b) předseda Studentské komory AS požádal o krátkou přestávku
Hlasování o krátkém přerušení jednání AS:
ANO = 14
NE = 0 ZDRŽEL SE = 0 SCHVÁLENO

c) těsně před volbou kandidáta na funkci rektora se dostavila Kristine Karakhanyan,
počet členů senátu je 15, tj. 100%
d) poté je přistoupeno k vlastní volbě: volba je uskutečněna tajným hlasováním, senátoři
dostali orazítkované a podepsané hlasovací lístky
e) po skončení volby a po otevření urny všech 15 senátorů společně sečetlo hlasy,
předseda senátu vyhlásil výsledek:
Hlasování pro navrhovaného kandidáta na funkci rektora Ing. J. Novotného, Ph.D:
ANO =

13

NE = 2

ZDRŽEL SE = 0

NEPLATNÝCH = 0

Kandidátem na funkci rektora VŠPJ byl zvolen Akademickým senátem VŠPJ
Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
Akademický senát VŠPJ navrhne prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy
vítězného kandidáta Ing. Jakuba Novotného, Ph.D., prezidentovi republiky ke jmenování
rektorem VŠPJ.
5. Senátoři v čele s předsedou blahopřejí zvolenému kandidátovi a zasedání senátu bylo
ukončeno.
6. Termín příštího zasedání
– středa 6. 1. 2010 v 13:30 hod. v aule VŠPJ

Příloha:

1) Žádost rektora o projednání a schválení přijímacího řízení 2010/2011
2) Osm dílčích návrhů na přijímací řízení
3) volební lístky senátorů
4) Presenční listina přítomných – 2 listy

Zapsala: Michaela Machovcová
…………………………………………
Za správnost: Mgr. Jaromír Fuchs
…………………………………………
Kamila Kontríková
…………………………………………
Předseda akademického senátu: RNDr. Miroslav Kružík …………………………..

