Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 2/2016
ze zasedání Správní rady VŠPJ
Termín zasedání: 12. října 2016
Přítomni:
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, Mgr. Petr Černikovský, Ing. Jaroslav Vymazal,
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jiří Paroulek, MBA, LLM, Mgr. Šárka Kubátová
(viz prezenční listina)
Omluveni:
JUDr. Rostislav Dvořák, Milan Štěch, Ing. Milan Macholán
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR (6), zasedání bylo usnášeníschopné.
Dále přítomni:
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka pro rozvoj),
Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., (kvestor), Miloslav Vytasil (tajemník SR VŠPJ)
Program jednání podle pozvánky:
1)
2)
3)
4)

Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
Informace o jmenování nových členů Správní rady VŠPJ
Volba předsedy a místopředsedů Správní rady VŠPJ
Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2017 – ke
schválení podle § 15 odst. 2c) zák.
5) Různé
Bod jednání č. 1
První místopředseda Správní rady VŠPJ (SR VŠPJ) přivítal přítomné, navrhl členům plánovaný program
jednání a jako ověřovatele zápisu paní Kubátovou. Vyzval členy k podání připomínek k minulému
zápisu a k návrhům na doplnění programu. Jiné podněty z řad členů SR VŠPJ nebyly navrženy.
Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. U/0073/2/2016/SR:
„Správní rada VŠPJ konstatuje, že jednání je usnášeníschopné, k minulému zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky, schvaluje program jednání a ověřením elektronického zápisu pověřuje paní
Kubátovou.“
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Členové SR VŠPJ obdrželi v časovém předstihu podkladové materiály k projednávaným bodům
programu.

Zápis SR 2/2016

1/4

Čj.: VSPJ/02630/2016

Bod jednání č. 2
Rektor přivítal přítomné a seznámil je s nově jmenovanými členy SR VŠPJ. Uvedl, že dne 30. září 2016
skončilo řádné šestileté funkční období dvěma členům SR VŠPJ, a to MUDr. Jiřímu Běhounkovi
a prof. MVDr. Vladimíru Večerkovi, CSc., MBA. Na uvolněná místa byli ministryní školství s účinností
od 1. října 2016 opětovně jmenováni oba uvedení kandidáti, jejichž funkční období bude trvat podle
zákona šest let, tj. do 30. září 2022. V této souvislosti poděkoval oběma jmenovaným za jejich
dosavadní činnost ve SR VŠPJ a ochotu i nadále věnovat svůj čas, odborné a životní zkušenosti ve
prospěch tohoto orgánu VŠPJ.
„Správní rada VŠPJ bere na vědomí jmenování MUDr. Jiřího Běhounka a prof. MVDr. Vladimíra
Večerka, CSc., MBA, novými členy SR VŠPJ.“
Bod jednání č. 3
Tajemník SR VŠPJ informoval přítomné o ukončení dvouletého funkčního období předsedy SR VŠPJ
prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA, (dnem 30. 9. 2016), o ukončení dvouletého funkčního
období 1. místopředsedy SR VŠPJ Mgr. Petra Černikovského a o ukončení dvouletého funkčního
období 2. místopředsedy SR VŠPJ Ing. Jaroslava Vymazala (u obou dnem 30. 11. 2016).
Vzhledem k těmto skutečnostem bude přistoupeno k volbě nového předsedy a obou místopředsedů
SR VŠPJ. Funkční období nově zvoleného předsedy bude s účinností od okamžiku jeho zvolení
a funkční období nových místopředsedů SR VŠPJ bude s účinností od 1. 12. 2016. Do 30. 11. 2016
bude trvat funkční období stávajících místopředsedů SR VŠPJ.
Následně proběhla tajným hlasováním volba nového předsedy SR VŠPJ a dvou místopředsedů SR
VŠPJ.
Novým předsedou SR VŠPJ byl počtem 5 hlasů opětovně zvolen prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.,
MBA, (funkční období od 12. 10. 2016 do 11. 10. 2018).
Novým 1. místopředsedou SR VŠPJ byl počtem 6 hlasů zvolen Ing. Jiří Paroulek, MBA, LLM, (funkční
období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2018).
Novým 2. místopředsedou SR VŠPJ byl počtem 5 hlasů zvolen Ing. Jaroslav Vymazal (funkční období
od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2018).
Bod jednání č. 4
Rektor k projednávanému bodu programu uvedl, že Plán realizace Strategického záměru vzdělávací
a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2017 (PRSZ VŠPJ 2017) vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na období 2016 –
2020 (DZ VŠPJ 2016 – 2020) a zaměřuje se na jednotlivé vybrané cíle, které VŠPJ plánuje realizovat
jako nejdůležitější priority svého rozvoje v roce 2017. Jednotlivé cíle jsou pro rok 2017 uvedeny ve
struktuře, která odpovídá jednotlivým prioritním cílům DZ VŠPJ 2016 – 2020.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu Mgr. Černikovský upozornil, že v souvislosti s novelou
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se změnila procedura schvalování, kdy PRSZ VŠPJ musí nejdříve schválit Akademický senát
VŠPJ a teprve poté SR VŠPJ.
Na dotaz Mgr. Kubátová, jakou činnost vykonává Poradenské a kariérní centrum VŠPJ zejména při
realizaci odborných praxí studentů, odpověděl rektor, že VŠPJ má uzavřené rámcové smlouvy
o spolupráci s různými zaměstnavateli, na základě kterých pak studenti VŠPJ realizují odborné praxe,
případně si studenti sami hledají zaměstnavatele, u kterých budou vykonávat odbornou praxi.
Prorektorka Mgr. Štěrbová doplnila, že Poradenské a kariérní centrum VŠPJ nabízí individuální
poradenství studentům při hledání zaměstnání a je kontaktním místem mezi studenty VŠPJ
a zaměstnavateli.
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Na dotaz Mgr. Černikovského k potřebě zřízení Oddělení pro vědu, výzkum a inovace rektor
odpověděl, že VŠPJ krom jiného realizuje i vědeckou činnost, realizuje řadu vědecky zaměřených
projektů, a proto vyvstala nutnost zřídit samostatné oddělení.
Na dotaz předsedy SR VŠPJ, zda VŠPJ je zapojena do realizace Centrálních rozvojových projektů 13+,
(CRP 13+), případně 2+ (CRP 2+), prorektorka Mgr. Štěrbová odpověděla, že VŠPJ je zapojena do
několika CRP 13+, a to např. v oblasti poradenství, internacionalizace a využívání ICT. Do CRP 2+ VŠPJ
zapojena není, neboť všechny potřebné priority jsou předmětem podané žádosti o podporu v rámci
Výzvy ESF pro VŠ „Strategický rozvoj VŠPJ“
Na dotaz předsedy SR VŠPJ, z jakého důvodu má VŠPJ v plánu navýšení počtu studentů v technických
a zdravotnických studijních oborech a snížení počtu studentů v ekonomických studijních oborech,
rektor odpověděl, že ekonomické studijní obory jsou zastoupeny na mnoha vysokých školách,
přičemž v těchto studijních oborech došlo na VŠPJ ke značnému propadu (oproti akademickému roku
2013/2014 cca o 56 %). Naopak nárůst počtu studentů zaznamenaly právě technické a zdravotnické
studijní obory v souvislosti se zvýšenou poptávkou po těchto studijních oborech ze strany
zaměstnavatelů.
Dále rektor zmínil, že aktuální počet studentů zapsaných ke studiu do prvního semestru všech
studijních oborů je 1086, v největším propadu jsou studijní obory Finance a řízení a Cestovní ruch
(oproti akademickému roku 2013/2014 cca o 56 %), naopak nárůst počtu studentů zaznamenaly
technické a zdravotnické studijní obory.
Na dotaz Mgr. Kubátové, jakým způsobem bude VŠPJ vyhledávat studenty se specifickými potřebami,
rektor odpověděl, že snahou vedení VŠPJ je vytvořit takové podmínky, které by vyhověly studiu
studentům nejen ze sociálně znevýhodněných skupin, ale i studentům s poruchami učení, jakož
i studentům se zdravotním postižením pohybového aparátu.
Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. U/0074/2/2016/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje Plán realizace Strategického záměru vzdělávací
a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2017“.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 5
MUDr. Běhounek poděkoval vedení VŠPJ za dobře zpracovaný PRSZ VŠP 2017, ve kterém je znatelný
posun k vyšší kvalitě, což potvrdil i předseda SR VŠPJ.
Rektor seznámil členy SR VŠPJ s aktuálním stavem a novinkami na VŠPJ:


aktuální počet studentů zapsaných ke studiu do prvního semestru všech studijních oborů je
1087, v největším propadu jsou studijní obory Finance a řízení a Cestovní ruch (oproti
akademickému roku 2013/2014 cca o 56 %), naopak nárůst počtu studentů zaznamenaly
technické a zdravotnické studijní obory,



vedení školy se podařilo vyčlenit VŠPJ v systému financování z hodnocení v rámci ukazatele
kvality „K“ s tím, že neuniverzitní vysoké školy by měly být nadále hodnoceny pouze dle
ukazatele „A“ – jedná se o velký průlom v hodnocení neuniverzitních vysokých škol,



VŠPJ obdržela od Kraje Vysočina účelovou veřejnou finanční podporu ve výši 1 846 912,-Kč na
realizaci projektu „Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ“, za kterou rektor
poděkoval hejtmanovi MUDr. Běhounkovi,
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VŠPJ pokračuje v projektových záměrech realizace výstavby nového výukového centra, je
plánováno s rekonstrukcí severního křídla hlavní budovy VŠPJ a s opravou vnitřních fasád hlavní
budovy,



dne 29. 8. 2016 byly zaregistrovány na MŠMT do Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání projekty VŠPJ, a to v rámci Výzvy ESF pro VŠ „Strategický rozvoj VŠPJ“
a v rámci Výzvy ERDF pro VŠ „Technický rozvoj VŠPJ“,



VŠPJ zavádí nový systém řízení výkonnosti a kvality činností akademických pracovníků, který
nahradí původní kvantifikaci,



od 1. 10. 2016 je účinná nová Organizační struktury VŠPJ, ve které došlo k těmto změnám:
1. Přejmenování „Poradenského centra pro studenty“ na „Poradenské a kariérní centrum VŠPJ“
(útvar na úrovni oddělení),
2. Empirické centrum Vysočiny - nově v gesci prorektora pro tvůrčí činnost (původně v gesci
kvestora), pod kterého rovněž spadá nově zřízení Oddělení pro vědu, výzkum a inovace.

Na dotaz předsedy SR VŠPJ, jakou výši příspěvku ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 obdržela VŠPJ
od MŠMT a jak s tímto příspěvkem vedení školy naloží, rektor odpověděl, že VŠPJ obdržela příspěvek
ve výši 1 454 167,00 Kč, který bude zahrnut do kapitoly mzdových prostředků. Tyto zdroje pak budou
použity jako část dalšího platu pro akademické pracovníky VŠPJ.
Na další otázku předsedy SR VŠPJ, zda VŠPJ již pracuje na aktualizaci vnitřních předpisů, rektor
odpověděl, že jejich novelizace je plánována v prvním čtvrtletí roku 2017.
V závěru byla přítomným rektorem prezentována prvotní vizualizace nového návrhu Výukového
centra VŠPJ, které bude využíváno nejen pro potřeby výuky, ale i ke komerčním účelům.
Závěrem poděkovali předseda SR VŠPJ a rektor VŠPJ všem přítomným za účast na jednání SR VŠPJ.
Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.
Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:
7. prosince 2016 (na programu bude projednání a schválení aktualizace Rozpočtu VŠPJ na rok 2016).
V Jihlavě 12. října 2016

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA v. r.
předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřila: Š. Kubátová
Zapsal: M. Vytasil, tajemník Správní rady VŠPJ
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