Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 7/2015 ze dne 16. prosince 2015
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

9 (viz prezenční listina)
5 (viz prezenční listina)

Omluveni:

JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D.

Hosté:

rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka Mgr. Alena Štěrbová, prorektor
Ing. Miloslav Reiterman, kvestor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., vedoucí Katedry
cestovního ruchu RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné. PhDr. Lenka
Görnerová se dostavila od projednávání 5. bodu programu od 14.00 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2016/2017 do všech devíti
akreditovaných studijních oborů a forem studia a pro cizí státní příslušníky – ke schválení podle
§ 9 odst. 1g) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách)
3. Návrhy nově připravovaných akreditací magisterských studijních programů:
 „Specializace ve zdravotnictví“ se studijním oborem „Kvalita a bezpečná péče ve
zdravotnictví“ v kombinované formě studia – k vyjádření podle § 9 odst. 2a) zák. o vysokých
školách,
 „Hospodářská politika a správa“ se studijním oborem „Cestovní ruch“ v prezenční formě
studia – k vyjádření podle § 9 odst. 2a) zák. o vysokých školách.
4. Pravidla hospodaření Vysoké školy polytechnické Jihlava do schválení rozpočtu na rok 2016
(Pravidla rozpočtového provizoria v roce 2016)
5. Zpráva o čerpání rozpočtu Vysoké školy polytechnické Jihlava na rok 2015 v období od
1. 1. 2015 do 30. 11. 2015
6. Informace rektora o rezignaci prof. Ing. Bohumila Minaříka, CSc. na funkci interního člena
Akademické rady VŠPJ
7. Různé
 „Vánoce na VŠPJ“
 ples VŠPJ.
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) Ing. Fatrová přivítala přítomné senátory
a hosty, seznámila je s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému doplnění.
Rektor přednesl návrh na doplnění programu o další bod a to projednání a schválení vnitřního
předpisu – Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy polytechnické Jihlava – ke schválení podle
§ 9 odst. 1b) zákona o vysokých školách.

Předsedkyně AS VŠPJ navrhla hlasovat o doplnění programu jednání.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Hanu Vojáčkovou, Ph.D., a Sandru
Vítkovou a zapisovatele Miloslava Vytasila a navrhla o nich hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2016/2017 do všech devíti
akreditovaných studijních oborů a forem studia a pro cizí státní příslušníky
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu. Prorektor pro studium
seznámil senátory se zněním návrhu podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok
2016/2017 a informoval o změnách:
 přijímací řízení do 7 studijních programů, 9 studijních oborů a podmínky pro zkoušku
z českého jazyka pro cizí státní příslušníky,
 u všech studijních oborů vyhlášena 3 kola přijímacího řízení,
 u oborů FŘ, CR, ZSP a VS je uveden vždy celkový počet studentů v oboru, tj. v prezenční
i kombinované formě studia (aby studenti mohli případně přecházet z jedné formy studia do
druhé),
 u oborů PS, AI a ATPP nejsou počty studentů uvedeny, neboť z důvodu nekonání přijímacích
zkoušek budou ke studiu přijati všichni přihlášení uchazeči,
 u oboru PA v kombinované formě studia je uveden odstavec umožňující rektorovi před
konáním 1. kola celé přijímací řízení z důvodu malého zájmu uchazečů zrušit (text
konzultován s právníkem, počet 18 je z důvodu možnosti, že ne všechny přihlášky budou
akceptovatelné),
 cizí státní příslušníci mohou konat zkoušku z českého jazyka v jednom ze tří uvedených
termínů (není tedy podmínkou skládat zkoušku z českého jazyka současně s přijímací
zkouškou – konzultováno s právníkem).
Následně prorektor pro výuku zodpověděl dotazy senátorů s tím, že do příštího zasedání AS zjistí
okolnosti kolem pořádání vstupních kurzů – Trnávka a jejich případného vyjmutí z podmínek
přijímacího řízení na VŠPJ v dalším AR.
Poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický
rok 2016/2017 do všech devíti akreditovaných studijních oborů a forem studia a pro cizí státní
příslušníky:
Akademický senát schvaluje podmínky přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2016/2017 do
všech devíti akreditovaných studijních oborů a forem studia a pro cizí státní příslušníky.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Návrhy nově připravovaných akreditací magisterských studijních programů „Specializace ve
zdravotnictví“ se studijním oborem „Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví“ v kombinované
formě studia a „Hospodářská politika a správa“ se studijním oborem „Cestovní ruch“
v prezenční formě studia
Oba návrhy nově připravovaných magisterských studijních programů „Specializace ve zdravotnictví“
se studijním oborem „Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví“ v kombinované formě studia
a „Hospodářská politika a správa“ se studijním oborem „Cestovní ruch“ v prezenční formě studia byly
zaslány senátorům v elektronické podobě v časovém předstihu.
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Vedoucí KCR Dr. Janoušková seznámila blíže senátory s obsahem magisterského studijního programu
„Hospodářská politika a správa“ se studijním oborem „Cestovní ruch“ v prezenční formě studia.
Zmínila, že nově připravovaný obor je primárně určen pro absolventy bakalářských studijních oborů
VŠPJ, ale teoreticky se mohou ke studiu hlásit absolventi každého bakalářského studijního oboru
s ekonomickým zaměřením.
Rektor poděkoval Dr. Janouškové za přípravu akreditačních materiálů studijního oboru „Cestovní
ruch“ a poté krátce seznámil senátory s obsahem magisterského studijního programu „Specializace
ve zdravotnictví“ se studijním oborem „Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví“ v kombinované
formě studia. Zmínil, že studijní obor je určen nejen pro absolventy VŠPJ bakalářských studijních
oborů „Porodní asistentka“, „Všeobecná sestra“ a „Zdravotně sociální pracovník“, ale i další profesní
skupiny, přičemž úspěšní absolventi naleznou uplatnění v managementu zdravotnictví.
Akademický senát projednal a bere na vědomí přípravu nových magisterských studijních programů
„Specializace ve zdravotnictví“ se studijním oborem „Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví“
v kombinované formě studia a „Hospodářská politika a správa“ se studijním oborem „Cestovní
ruch“ v prezenční formě studia.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

4. Pravidla rozpočtového provizoria v roce 2016
Rektor uvedl, že rozpočtové provizorium stanovuje pravidla hospodaření VŠPJ do doby schválení
nového rozpočtu na rok 2016, tj. do dubna 2016.
Ze strany senátorů nebylo k rozpočtovému provizoriu připomínek ani dotazů.
Akademický senát bere na vědomí navržená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

V průběhu jednání se dostavila senátorka PhDr. Görnerová.
5. Zpráva o čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 11. 2015
Senátoři obdrželi v časovém předstihu materiál týkající se čerpání rozpočtu VŠPJ za rok 2015.
Kvestorem a rektorem jim byly poskytnuty bližší informace a zodpovězeny a vysvětleny tabulky
čerpání rozpočtu v roce 2015.
V této souvislosti dále rektor zmínil, že mimořádné odměny budou nově poskytovány zaměstnancům
výhradně za mimořádné (nadstandardní) pracovní výkony a k jejich udělování bude přistupováno
výhradně individuálně.
Dále rektor informoval, že finanční příspěvek od Kraje Vysočina je veden odděleně ve „Fondu rozvoje
lidských zdrojů“, ze kterého budou pouze v rámci schválených pravidel hrazeny aktivity související
s rozvojem školy, např. s rozšiřováním a stabilizací akreditačních záměrů.
Akademický senát bere na vědomí Zprávu o čerpání rozpočtu VŠPJ na rok 2015 v období od
1. 1. 2015 do 30. 11. 2015.
Hlasování:
ANO = 14

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

6. Projednání a schválení vnitřního předpisu – Vnitřní mzdový předpis VŠPJ
Senátoři obdrželi návrh nového vnitřního předpisu v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektorem byli seznámeni s novým zněním Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ, ve kterém jsou
původní čl. 17 – 23 nově číslovány jako články 18 – 24 a vkládá se nový článek č. 17 nazvaný nově
„Výplata další mzdy“. V příloze č. 2 je dále upravena výše tarifu mzdové třídy 1 a 2.
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Ke změně vnitřního předpisu bylo ze strany vedení školy přistoupeno z důvodu možnosti vyplacení
další mzdy jako ocenění podílu zaměstnanců na dosažení hospodářského výsledku v roce 2015.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů či připomínek, bylo přistoupeno k hlasování
o schválení Vnitřního mzdového předpisu Vysoké školy polytechnické Jihlava:
Akademický senát projednal a schvaluje Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Hlasování:
ANO = 14

NE = 0 ZDRŽEL SE = 0 SCHVÁLENO

7. Informace rektora o písemné rezignaci člena Akademické rady VŠPJ prof. Ing. Bohumila
Minaříka, CSc.
Rektor informoval senátory o písemné rezignaci prof. Ing. Bohumila Minaříka, CSc., na funkci
interního člena Akademické rady VŠPJ ke dni 31. 12. 2015 z důvodu ukončení pracovního poměru na
VŠPJ a jeho odchodu do starobního důchodu, kterou vzal na vědomí.
Akademický senát bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Bohumila Minaříka, CSc. na funkci interního
člena Akademické rady VŠPJ.
8. Různé


Předsedkyně AS VŠPJ:
 pozvala všechny přítomné na akci „Vánoce na VŠPJ“, kterou organizují studenti pod
vedením pana Jakuba Čermáka, předsedy SK AS,
 přednesla žádost studentů ohledně nízké teploty na kolejích na ul. Brtnické – požadavek
bude postoupen k řešení kvestorovi,
 přednesla stížnost studentů na prof. Minaříka v souvislosti s jeho výukou statistiky –
rektor v této souvislosti uvedl, že prof. Minařík odchází na konci semestru z VŠPJ,
 přednesla návrh studentů o pořízení talárů pro absolventy školy v rámci promocí –
rektor uvedl, že na základě provedené analýzy vedení školy v této věci rozhodne.



Rektor informoval, že s konečnou platností je termín konání Reprezentačního plesu VŠPJ
v DKO, na základě požadavku studentů, přesunut z 12. 3. 2016 na čtvrtek 3. 3. 2016.



Senátor Dr. Šíp pozitivně ohodnotil činnost Senátu VŠPJ za rok 2015, poděkoval vedení školy
za velmi dobrou práci a popřál všem pohodové Vánoce.

Na závěr poděkovali předsedkyně AS VŠPJ a rektor všem senátorům za jejich vstřícnost a celoroční
příkladnou spolupráci a popřáli všem krásné Vánoce.
Další termín zasedání: nebyl stanoven
Zapsal:

Miloslav Vytasil

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Sandra Vítková

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………….……….…
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