Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 1/2014
ze zasedání Správní rady VŠPJ
Termín zasedání: 14. dubna 2014
Přítomni:
MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Petr Černikovský, Ing. Jiří Hrdlička, Lubomír Stoklásek (příchod v průběhu
jednání), Milan Štěch, Ing. Jaroslav Vymazal
(viz prezenční listina)
Omluveni:
JUDr. Rostislav Dvořák, prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR, zasedání bylo usnášeníschopné.
Dále přítomni: Ing. Jakub Novotný, Ph.D. (rektor VŠPJ), doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. (zástupce
rektora, prorektor pro tvůrčí činnost), doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (prorektorka pro studium),
Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka pro rozvoj), Ing. Michal Šulc (kvestor), Ing. Hana Pospíchalová
(tajemnice SR)
Program jednání podle pozvánky:
1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
2) Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2013 – vyjádření stanoviska podle § 15
odst. 2c) zák. 111/1998 Sb.
3) Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu VŠPJ na rok 2013 – vyjádření stanoviska
4) Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2013 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2c)
zák. 111/1998 Sb.
5) Rozpočet VŠPJ na rok 2014 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2b) zák. 111/1998 Sb.
6) Různé
Bod jednání č. 1
Předseda Správní rady seznámil členy s plánovaným programem jednání a navrhl jako ověřovatele
zápisu pana Hrdličku. Vyzval členy k podání připomínek k minulému zápisu a k návrhům na doplnění
programu. Jiné podněty z řad členů SR nebyly navrženy.
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Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. U/0051/1/2014/SR:
„Správní rada VŠPJ konstatuje, že k minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, schvaluje
program jednání a ověřením elektronického zápisu pověřuje pana Hrdličku.“
PRO 5

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Členové Správní rady obdrželi v předstihu podkladové materiály k projednávaným bodům programu.
Bod jednání č. 2
Téma uvedl rektor vysoké školy a podrobněji okomentoval nejvýznamnější záležitosti roku 2013,
které jsou součástí Výroční zprávy o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2013. Jedná se zejména
o prodloužení akreditace studijních oborů do r. 2019, úspěšný náběh nového studijního programu
Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě studia a získání certifikátu Diploma Supplement
Label. V tvůrčí činnosti na přelomu roku 2012/2013 VŠPJ získala statut výzkumné organizace
a v r. 2013 již uváděla do RIV první výsledky. Došlo rovněž k navýšení počtu kurzů a absolventů kurzů
celoživotního vzdělávání.
V diskusi zazněla problematika komunikace s praxí (tak, aby výstupy vzdělávání odpovídaly potřebám
praxe) a vývoj trendu v oblasti tzv. „létajících profesorů“. VŠPJ byla v oblasti pedagogického zajištění
od začátku působení i během reakreditací podrobena průběžnému zkoumání Akreditační komisí. Jako
neuniverzitní vysoká škola neprovádí vlastní habilitační řízení. Snahou školy je, aby akademický růst
pracovníků byl však reálně interně podporován. V současnosti oproti založení školy jsou vzdělanostně
nejpočetnější skupinou akademických pracovníků odborníci s titulem Ph.D. VŠPJ se snaží profilovat
jako škola s prakticky orientovanými obory a spolupráci s praxí systematizovala i např.
prostřednictvím projektu Inovace praxí, kde se navazují tzv. rámcové smlouvy se zaměstnavateli
(příkladem dobré spolupráce je např. společnosti KESAT, kde začínal jeden student na praxi, v r. 2014
již ve firmě mají koordinátora studentů na praxi, kterých je v tomto roce již více než 10). Problém
vzdělávání však souvisí i se znalostmi studentů na vstupu na vysokou školu a je zapotřebí posuzovat
to, jakou přidanou hodnotu škola dává. Vysoké školy by měly dávat zpětnou vazbu na nižší vzdělávací
stupně, aby na vysoké školy chodili dostatečně připravení studenti.
Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. U/0052/1/2014/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok
2013.“
PRO 5

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 3
Institucionální rozvojový plán na rok 2013 (IRP2013) byl podrobně projednáván a schvalován Správní
radou samostatně v r. 2012. Ministerstvo školství (MŠMT) počátkem roku 2014 požádalo správní rady
veřejných vysokých škol o vyjádření k naplnění plánu. Předseda Správní rady kladně zhodnotil splnění
všech vytčených cílů a indikátorů. Zástupci VŠPJ konstatovali, že finanční prostředky přidělené
v rámci IRP pozitivně posunuly vybrané oblasti školy (podpora růstu akademických pracovníků,
zlepšení materiálně technického zázemí aj.).

Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. U/0053/1/2014/SR:
„Správní rada VŠPJ na základě žádosti MŠMT projednala Vyhodnocení Institucionálního rozvojového
plánu VŠPJ na rok 2013 (IRP2013) a konstatuje, že IRP2013 byl zpracován v souladu s dlouhodobými
záměry VŠPJ a plánované cíle byly při dodržení finančních podmínek v rozsahu uvedeném
ve Vyhodnocení IRP2013 splněny.“
PRO 5

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 4
Projednávání Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ za rok 2013 uvedl kvestor školy. Kladný hospodářský
výsledek 1 339 tis. Kč je navrženo převést do fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). Zisk byl
dosažen v hlavní i doplňkové činnosti školy.
Nejdůležitější investicí v r. 2013 byla rekonstrukce technologického vybavení menzy a příprava
projektu rekonstrukce obvodových plášťů budovy školy.
V diskusi byly zodpovězeny další dotazy členů orgánu, např. týkající se objektu Legionářů (tzv. stará
nemocnice), přípravy rekonstrukce auly v r. 2014 či původních plánů výstavby vysokoškolské
knihovny, které se postupem času omezily a zkonkretizovaly na nejpotřebnější část, tj. přístavbu
velké posluchárny ke stávající budově školy.
Během projednávání tohoto bodu se dostavil pan Stoklásek.
Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. U/0054/1/2014/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2013.“
PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 5
Na výzvu předsedy orgánu komentoval kvestor školy plánovaný rozpočet na rok 2014, který je
předložen jako vyrovnaný a ve standardní struktuře. Plánovanou ztrátu z hlavní činnosti hodlá VŠPJ
krýt z příjmů v doplňkové činnosti. Kvestor upozornil, že investiční plán bylo možno aktualizovat díky
finanční úspoře v r. 2013 na předchozích investičních akcích. Navýšení zdrojů (FRIM, ISPROFIN)
umožní v r. 2014 realizaci velkých investičních akcí - rekonstrukce vnitrobloku školy a auly v hodnotě
cca 21 mil. Kč (akce bude provedena v létě, nelze však vyloučit přesah prací do výukové části
semestru) a rekonstrukce střechy v hodnotě cca 15 mil. Kč.
Diskuse se věnovala oblasti získávání financí z veřejných a soukromých zdrojů a trendům v plnění
dílčích ukazatelů pro přiznání příspěvků veřejným vysokým školám. Vzhledem k tomu, že finanční
prostředky v některých ukazatelích se soutěží mezi vysokými školami, může i nárůst plnění v rámci
VŠPJ generovat nižší objem finančních prostředků. Pokračováním diskuse bylo téma uplatnitelnosti
absolventů, situace na pracovním trhu i obecně v základním a středním školství (liberalizace trhu se
vzděláváním) včetně změny dovedností mladých lidí např. v rukodělné zručnosti apod. Konkrétní
příklady spolupráce firmy s rodiči a potencionálními zaměstnanci v technickém oboru zmínil
p. Stoklásek. Zástupce úřadu práce upozornil na časový nesoulad mezi rychle se měnící potřebou trhu
(podnikatelů) a dlouhodobostí výuky na školách.

Výsledek hlasování k bodu 5 – přijetí usnesení č. U/0055/1/2014/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2014.“
PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 6
Pokračovala rozprava na téma uplatnitelnosti absolventů a atraktivity technického vzdělání
a technických pracovních oborů, která musí být budována již na nejnižších stupních vzdělání.
V závěru se s členy Správní rady rozloučil a poděkoval za spolupráci rektor VŠPJ, jehož funkční období
končí k 31. květnu t. r.

Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.
Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:
2. pololetí 2014, pravděpodobně září (na programu bude projednávání Aktualizace Dlouhodobého
záměru VŠPJ na rok 2015).
V Jihlavě 15. dubna 2014

MUDr. Jiří Běhounek v. r.
Předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřil: J. Hrdlička
Zapsala: H. Pospíchalová, tajemnice SR

