Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 4/2017 ze dne 27. září 2017
Přítomni:

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

7 (viz prezenční listina)
3 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Mgr. Petra Horáčková, Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D., Ing. Petr Scholz, DiS., Lenka
Sadílková

Hosté:

rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektor pro tvůrčí činnost doc. Dr. Ing. Jan
Voráček, CSc., prorektor pro studium JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D., člen užšího vedení
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Seznámení členů akademického senátu s výsledky korespondenčních hlasování ze dne 26. 7. 2017
a dne 30. 8. 2017
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Změna Organizační struktury VŠPJ – k rozhodnutí podle § 9 odst. 1a) zák. č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),



Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2018 – ke
schválení podle § 9 odst. 1i) zák.

4. Příprava voleb do Akademického senátu VŠPJ
5. Systém řízení výkonnosti a kvality
6. Přehled čerpání rozpočtu
7. Informace prorektora pro studium
8. Různé:


Informace rektora o novinkách na VŠPJ



Akademický den

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. Jelikož ze strany
senátorů nebylo k programu jednání připomínek, předsedkyně AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D.,
a Mgr. Martinu Černou, Ph.D. a zapisovatelku Terezu Kuchaříkovou a navrhla o tomto návrhu
hlasovat.

Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Seznámení členů AS VŠPJ s výsledky korespondenčních hlasování ze dne 26. 7. 2017 a dne
30. 8. 2017
Předsedkyně AS VŠPJ seznámila přítomné senátory s výsledky korespondenčního hlasování ze dne
26. 7. 2017 týkajícího se návrhu rektora na jmenování tří nových členů Disciplinární komise VŠPJ a to:


RNDr. Jiřího ŠÍP, Ph.D., akademického pracovníka Katedry cestovního ruchu,



Kateřiny TLUSTOŠOVÉ, studentky studijního oboru Porodní asistentka,

 Renáty SYNKOVÉ, studentky studijního oboru Finance a řízení.
Výsledky hlasování:


RNDr. Jiří ŠÍP, Ph.D. = souhlasím: 13, nesouhlasím: 0, zdržuji se hlasování: 1, SCHVÁLENO



Kateřina TLUSTOŠOVÁ = souhlasím: 14, nesouhlasím: 0, zdržuji se hlasování: 0, SCHVÁLENO



Renáta SYNKOVÁ = souhlasím: 14, nesouhlasím: 0, zdržuji se hlasování: 0, SCHVÁLENO

„Akademický senát VŠPJ podle § 9 odst. 1 písm. f) zák. č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách)
dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování RNDr. Jiřího ŠÍPA, Ph.D., Kateřiny TLUSTOŠOVÉ
a Renáty SYNKOVÉ členy Disciplinární komise VŠPJ“.
Dále předsedkyně AS VŠPJ seznámila senátory s výsledky korespondenčního hlasování ze dne
30. 8. 2017 týkajícího se schválení rektorem předloženého návrhu novely Vnitřního mzdového
předpisu VŠPJ, ve kterém došlo k těmto úpravám:


v čl. 3 odst. 2. byla vypuštěna druhá část věty „zpravidla ne delší než jeden rok.“ a byl
odstraněn celý odst. 3.,

 v čl. 5 odst. 3 byla změněna výše osobního příplatku ze 150 % na 200 %.
Výsledky hlasování:


souhlasím: 13, nesouhlasím: 0, zdržuji se hlasování: 1, SCHVÁLENO

„Akademický senát VŠPJ podle § 9 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách)
schvaluje bez připomínek Vnitřní mzdový předpis VŠPJ“.
Rektor zdůraznil systémovost změn a vazbu na konec přechodného období, kdy k 1. 9. 2017 musí být
vnitřní předpisy registrovány v platném znění MŠMT. Senátoři vzali výsledky korespondenčního
hlasování na vědomí.
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Změna Organizační struktury VŠPJ
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory se změnou organizační struktury spočívající ve vytvoření
„Laboratoře experimentálních měření“ (útvaru na úrovni oddělení spadajícím pod Katedru
technických studií), jejímž vedením byl pověřen doc. Horák.
Jelikož k předkládanému návrhu změny Organizační struktury VŠPJ nebylo ze strany senátorů
dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a rozhodl o změně Organizační struktury VŠPJ s účinností od
27. 9. 2017.
Hlasování:
ANO = 10



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2018
Návrh Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2018
(PRSZ VŠPJ 2018) byl zaslán senátorům v elektronické podobě v časovém předstihu.
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Rektor stručně seznámil členy AS s obsahem a hlavními výstupy celkem sedmi prioritních cílů,
které si vysoká škola stanovila ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na období 2016 – 2020
(DZ VŠPJ 2016 – 2020). Jednotlivé cíle jsou pro rok 2018 uvedeny ve struktuře, která
odpovídá jednotlivým prioritním cílům Dlouhodobého záměru VŠPJ.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu rektor zodpověděl dotaz předsedkyně AS VŠPJ
týkající se analýzy současného stavu financování školy.
Jelikož k PRSZ VŠPJ 2018 nebylo ze stran senátorů dalších dotazů, připomínek ani návrhů na
doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o schválení PRSZ 2018:
Akademický senát projednal a schvaluje Plán realizace Strategického záměru vzdělávací
a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2018.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

4. Příprava voleb do Akademického senátu VŠPJ
Předsedkyně AS VŠPJ seznámila senátory s termínem a způsobem vyhlášení voleb do AS VŠPJ, který
byl upraven v souladu s návrhy a připomínkami senátorů, viz příloha zápisu.
Akademický senát projednal a vyhlásil termín a způsob voleb do akademického senátu s tím, že
jména členů volební a mandátové komise budou doplněny AS později.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Ve 14.30 hodin se na zasedání AS dostavili jako hosté doc. Horák a doc. Voráček
5. Systém řízení výkonnosti a kvality
Prorektor doc. Voráček stručně seznámil senátory se současným stavem systému řízení výkonnosti
a kvality, kdy krom jiného uvedl, že koncem minulého týdne byla ukončena plánovací práce v rámci
systému a nyní bude následovat fáze revizí naplňování stanovených cílů. Systém je již funkční, snahou
vedení školy je do něj zakomponovat postupně i kvalitu, datové zdroje, statistiky apod.
Na dotaz Dr. Šípa ohledně možnosti zveřejňování vlastní publikační činnosti akademických pracovníků
na webových stránkách školy doc. Voráček odpověděl, že tato možnost bude zakomponována
v rámci nových webových stránek školy.
V 15.00 hodin se z dalšího jednání AS omluvila senátorka Vítková.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu dále doc. Voráček zodpověděl dotaz předsedkyně AS VŠPJ
týkající se sledování pedagogické činnosti akademických pracovníků, kdy uvedl, že samotné
pedagogická činnost není v systému řízení výkonnosti a kvality sledována a je dozorována vedoucími
odborných kateder.
V 15.15 hod. se z dalšího jednání AS omluvila senátorka Dr. Ryšková.
V rámci další diskuse zodpověděl doc. Horák dotaz Dr. Šípa ohledně přípravy vedení na optimalizaci
předmětů a vytíženosti akademických pracovníků v souvislosti s nově připravovanými akreditacemi
studijních programů.
6. Přehled čerpání rozpočtu
Předsedkyně AS VŠPJ stručně seznámila senátory s přehledem čerpání rozpočtu školy a s plánovanou
investicí nového výukového centra. Zdůraznila, že dosavadní čerpání rozpočtu je přiměřené.

3/5

7. Informace prorektora pro studium
Prorektor Dr. Prchal informoval senátory, že v rámci přijímacího řízení bylo nově zapsáno ke studiu na
VŠPJ 1238 studentů. Dále zmínil, že dne 17. 10. 2017 se v Horáckém divadle Jihlava uskuteční od
15.00 hod. imatrikulace studentů prvního ročníku a dne 4. 10. 2017 proběhne v areálu Legionářů
v Jihlavě Akademický den, na který pozval všechny přítomné.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu Dr. Prchal zodpověděl dotaz předsedkyně AS VŠPJ týkající
se snížení studijní neúspěšnosti, kdy zdůraznil nutnost osobního přístupu akademických pracovníků
k jednotlivým studentům a nikoliv snižováním náročnosti studia
8. Různé
Rektor informoval členy akademického senátu o novinkách na VŠPJ:


V souladu s novelou zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách) bude ve smyslu ustanovení § 12a odst. 2 Akademická rada
VŠPJ vykonávat působnost rady pro vnitřní hodnocení.



S účinností od 27. 6. 2017 má VŠPJ v souladu s novelou zák. č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) MŠMT
nově registrované vnitřní předpisy a to:
1. Statut VŠPJ,
2. Volební řád Akademického senátu VŠPJ,
3. Jednací řád Akademického senátu VŠPJ,
4. Jednací řád Akademické rady VŠPJ,
5. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠPJ,
6. Studijní a zkušební řád VŠPJ,
7. Stipendijní řád VŠPJ,
8. Disciplinární řád pro studenty VŠPJ,
9. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ.
S účinností od 1. 9. 2017 má škola nově registrovaný i Vnitřní mzdový předpis VŠPJ, čímž jsou
nově registrované všechny vnitřní předpisy VŠPJ.



V aule VŠPJ se v době od 11. 7. do 14. 7. 2017 konaly promoce absolventů bakalářských
studijních programů a historicky prvního magisterského studijního programu Specializace ve
zdravotnictví.



Dne 11. 4. 2017 navštívil VŠPJ Chargé d´ Affaires Kubánské republiky v Praze - pan Félix
Andrés León Carball, který se zúčastnil prezentace studentek naší školy z Expedice Cuba 2017
a dne 20. července 2017 navštívil VŠPJ velvyslanec Španělska Pedro Calvo-Sotelo IbáñezMartín za účelem rozšíření případné další spolupráce VŠPJ s vysokými školami ve Španělsku.



Ve dnech 18. 7. 2017 – 27. 7. 2017 byla ze strany MŠMT provedena na VŠPJ veřejnoprávní
finanční kontrola roku 2016. Ve vybraném vzorku předložených dokladů bylo zjištěno, že
poskytnuté prostředky příspěvku části A+K byly užity v souladu s podmínkami čerpání dotací.



Od 1. září 2017 zahájila VŠPJ realizaci dvou projektů podaných do Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy ESF pro VŠ „Strategický rozvoj VŠPJ“ a v rámci
Výzvy ERDF pro VŠ „Technický rozvoj VŠPJ“. VŠPJ tak získala dotaci v celkové výši cca 120 mil.
Kč.
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Rozhodnutím rektora byly zrušeny letošní přijímací zkoušky pro studijní obory Cestovní ruch
a Finance a řízení v prezenční i kombinované formě studia s tím, že ke studiu v uvedených
studijních oborech budou přijati uchazeči, kteří řádně absolvovali maturitní zkoušku na
střední škole a řádně splnili podmínky pro podání přihlášky ke studiu.



Dne 6. září 2017 byl ministrovi MŠMT zaslán ke schválení nový Statut Správní rady VŠPJ, který
je v souladu s novelou zákona o VŠ a vnitřními předpisy školy.



Se zahájením nového akademického roku 2017/2018 (od 25. 9. 2017) došlo ke spuštění
nového elektronického systému řízení výkonu a kvality.



Pro celou akademickou obec proběhne na VŠPJ dne 4. 10. 2017 první „Akademický den
VŠPJ“, určený k seznámení nových studentů mezi sebou i s ostatními studenty
a zaměstnanci školy a spojený s bohatým kulturním a sportovním programem v areálu
Legionářů, na který jsou všichni srdečně zváni.



Termín zahájení výstavby Výukového centra VŠPJ se posouvá na leden až únor 2018 z důvodu
úpravy dodatečně zjištěné chyby v původní studii i následné projektové dokumentaci
(chybně vykázaná celková výuková plocha).



Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo VŠPJ 5letý projekt na její rozvoj s finanční datací
ve výši 16,6 mil. Kč.

Na dotaz předsedkyně AS VŠPJ ohledně možného navýšení mzdových tarifů rektor odpověděl, že
vedení školy analyzovalo možnosti navýšení, nicméně v situaci zcela nejisté metodiky financování
vysokých škol ve střednědobém výhledu se navýšení jako jednostranný závazek jeví významně
rizikově pro udržení nezáporného rozpočtu školy. O navýšení mezd v příštím roce se tak uvažuje
mimo tarifní složku.
Na závěr poděkovali předsedkyně AS VŠPJ a rektor všem senátorům za jejich vstřícnost
a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: nestanoven
Zapsal:

Tereza Kuchaříková

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………….……….…
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