Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 2/2014
ze zasedání Správní rady VŠPJ
Termín zasedání: 20. října 2014
Přítomni:
MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Petr Černikovský, JUDr. Rostislav Dvořák, Ing. Jiří Hrdlička, Ing. Jaroslav
Vymazal
(viz prezenční listina)
Omluveni:
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR, zasedání bylo usnášeníschopné.
Dále přítomni: doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka
pro rozvoj), doc. dr. Jan Voráček, CSc. (prorektor pro tvůrčí činnost), Ing. Miloslav Reiterman
(prorektor pro studium), Ing. Michal Šulc, Ph.D. (kvestor), Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. a RNDr. Mgr.
Stanislava Pachrová, Ph.D. (členové užšího vedení VŠPJ), Ing. Hana Pospíchalová (tajemnice SR)
Program jednání podle pozvánky:
1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
2) Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2015 a Institucionální plán VŠPJ na rok 2015 –
vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2a) zák. 111/1998 Sb.
3) Různé
V úvodu se členové správní rady seznámili s novým rektorem a jeho nejbližšími spolupracovníky
v čele vysoké školy. Rektor informoval přítomné o provedení změn ve složení akademické rady jako
svého poradního orgánu a o podání návrhu ministrovi školství na doplnění správní rady (navrhováni
jsou pánové Štěch, Ing. Novotný z Automotive Lighting, s. r. o. a Ing. Macholán z První brněnské
strojírny Velká Bíteš, a.s.).
Bod jednání č. 1
Předseda správní rady navrhl členům plánovaný program jednání a 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/0056/2/2014/SR:
„Správní rada VŠPJ konstatuje, že jednání je usnášeníschopné, k minulému zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky, schvaluje program jednání a ověřením elektronického zápisu pověřuje pana
Hrdličku.“
PRO 5

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 2
Vzhledem k tomu, že členové správní rady obdrželi v předstihu podkladové materiály k tomuto bodu
programu, tj. znění Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2015 i Institucionální plán VŠPJ
na rok 2015, bylo jednání zahájeno přímo diskusí.
Podle hodnocení předsedy orgánu je záměr nového vedení a jeho finanční podpora v Institucionálním
plánu velmi ambiciózní a konkrétní, což umožňuje následnou kontrolu plnění. Rektor přítomným
shrnul hlavní body Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2015 a jeho návaznost na strukturu
předchozích aktualizací. Hlavním úkolem je stabilizace stávajících a rozvoj nových studijních oborů,
přičemž jako vůbec první magisterský obore VŠPJ je připravován studijní program v oblasti Porodní
asistence, studijní obor Porodní asistentka. Dále se předpokládá rozvoj vědecko výzkumné činnosti
ve spolupráci s jinými vysokými školami a pokračují záměry v podpoře výzkumné a tvůrčí činnosti
akademických pracovníků včetně ambice na získání statusu výzkumné organizace 2. typu. Připravují
se další investice, mj. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze výukové centrum se simulačními
metodami pro zdravotnické nelékařské obory vyučované na VŠPJ. Plánovanou rekonstrukci střechy
hlavní budovy bylo nutno z formálních důvodů - zrušení veřejné zakázky - přesunout na rok 2015.
Členové vedení poté zodpovídali dotazy členů správní rady a zpřesňovali na vyžádání údaje uvedené
v předložených dokumentech. Rektor uvedl i detailnější informace o havarijním technickém stavu
budov v areálu staré nemocnice, kde se škola rozhodla pokračovat v likvidaci nevyhovujících
a bezpečnostně rizikových objektů.
Mgr. Černikovský ocenil předjímání pravděpodobných dopadů novelizace zákona o vysokých školách,
ke které s velkou pravděpodobností v dalším období dojde. Diskuse byla věnována i záměrům
a změnám očekávaným v připravované novele zákona o vysokých školách a přípravě na tvorbu
dlouhodobého záměru VŠPJ na roky 2016-2020.
JUDr. Dvořák se pochvalně vyjádřil k návrhu školy na doplnění správní rady o zástupce podnikatelské
sféry regionu a obecně zdůraznil zájem aplikační sféry na preferování podnikatelského pohledu
na hospodaření veřejných škol.
Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. U/0057/2/2014/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na rok 2015 včetně
Institucionálního plánu VŠPJ na rok 2015.“
PRO 5

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 3
Zástupce MŠMT upozornil na výsledky projektu, který ministerstvo dokončilo v Ostravě a který se
zabýval přínosem vysokých škol regionu, což by mohlo být inspirací i pro VŠPJ.

Tajemnice správní rady informovala, že k 30. 11. 2014 končí dvouleté funkční období předsedy
a místopředsedů, přičemž pánové Běhounek a Hrdlička již podle Statutu orgánu nemohou své pozice
opětovně zastávat. Během nadcházejícího období proto rozhodne předseda, anebo po 30. 11. t. r.
první místopředseda, o způsobu obsazení uvolněných funkcí.
Závěrem předseda správní rady popřál novému vedení mnoho úspěchů při řízení vysoké školy.
Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.
Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:
1. pololetí 2015, pravděpodobně duben (na programu bude projednávání výročních zpráv za rok
2014 a rozpočtu na rok 2015).

V Jihlavě 21. října 2014

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

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

