Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 6/2017 ze dne 20. prosince 2017
Přítomni:

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

10 (viz prezenční listina)
3 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Johana Jarošová, Martin Šrámek

Hosté:

rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová,
prorektor pro studium JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D., kvestor Ing. Oldřich Rambousek,
Ph.D., RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Volba předsedy AS VŠPJ a místopředsedů AS VŠPJ
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:
a)

Návrhy studijních programů:
 Navazující magisterský studijní program „Aplikovaná informatika“ v prezenční
a kombinované formě studia,
 Bakalářský studijní program „Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi“
v kombinované formě studia,
 Bakalářský studijní program „Aplikovaná informatika“ v prezenční a kombinované formě
studia.
k vyjádření podle § 9 odst. 2a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

b)

Aktualizace Rozpočtu VŠPJ na rok 2017 – ke schválení podle § 9 odst. 1c) zák.,

c)

Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2018/2019 – ke schválení
podle § 9 odst. 1g) zák.,

d)

Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ – k vyjádření podle čl. 17 odst. 6) Vnitřního
mzdového předpisu VŠPJ.

4. Přehled čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 10. 2017.
5. Různé


Informace rektora o poskytnutí dotace od Statutárního města Jihlava a Kraje Vysočina.



Navržení zástupců VŠPJ do Rady vysokých škol.

1. Zahájení
Dr. Hana Vojáčková, jako nově zvolená senátorka s největším počtem hlasů, 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, navrhla o něm hlasovat.

Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté Dr. Vojáčková navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Černou,
a Tomáše Brzáka a zapisovatelku Terezu Kuchaříkovou a navrhla o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

Ph.D.

SCHVÁLENO

2. Volba předsedy a dvou místopředsedů AS VŠPJ
Ze strany senátorů byl v případě volby předsedy AS VŠPJ navržen postup tajného hlasování tak, že
vítězí kandidát s nadpolovičním počtem hlasů všech členů senátu. V případě, že v prvním kole
nedojde ke zvolení předsedy, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
V případě rovnosti hlasů může postoupit do druhého kola kandidátů více. Ve druhém kole vítězí
kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Dr. Vojáčková navrhla, jako kandidáta na funkci předsedy AS VŠPJ doc. Horáka a Mgr. Přibyl navrhl
jako protikandidáta Dr. Vojáčkovou. Jiné návrhy ze strany senátorů nebyly podány.
Dr. Vojáčková poděkovala za nominaci na předsedu AS a následně uvedla, že se vzdává své
kandidatury na funkci předsedy AS ve prospěch doc. Horáka.
Doc. Horák vyjádřil souhlas s kandidaturou a poté se krátce představil všem přítomným. Následně
bylo přistoupeno k volbě volební komise.
Do volební komise byli nominováni následující senátoři:





Dr. Görnerová,
Dr. Scholz,
Martin Folejtar.

Všichni jmenovaní vyslovili s návrhem souhlas a Dr. Vojáčková poté navrhla o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 3

SCHVÁLENO

Následně bylo přistoupeno k tajné volbě předsedy Akademického senátu VŠPJ, kterou byl zvolen
počtem 8 hlasů doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Dr. Vojáčková předala další řízení zasedání AS VŠPJ nově zvolenému předsedovi.
Do tajného hlasování na funkci předsedy AK byla senátory za AK navržená Dr. Vojáčková a do funkce
předsedy SK byl senátory za SK navržen Tomáš Brzák.
Oba navržení kandidáti vyslovili s kandidaturou souhlas. Poté bylo přistoupeno ke společné tajné
volbě předsedy akademické komory AS VŠPJ a předsedy studentské komory AS VŠPJ.
Místopředsedou AS VŠPJ a předsedou akademické komory VŠPJ byla počtem 9 hlasů zvolená Mgr.
Hana Vojáčková, Ph.D., a místopředsedou AS VŠPJ a předsedou studentské komory AS VŠPJ byl
počtem 2 hlasů zvolen Tomáš Brzák.
Rektor připomněl, že nově zvolený předseda AS VŠPJ se rovněž stává členem kolegia rektora
a požádal senátory ze studentské komory o nominace svého zástupce do tohoto poradního orgánu.
V 14.40 hodin se z dalšího jednání AS VŠPJ omluvil senátor Mgr. Přibyl.
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3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:
a)

Návrhy studijních programů:

Navazující magisterský studijní program „Aplikovaná informatika“ v prezenční
a kombinované formě studia,

Bakalářský studijní program „Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi“
v kombinované formě studia,

Bakalářský studijní program „Aplikovaná informatika“ v prezenční a kombinované
formě studia.
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Doc. Horák stručně seznámil senátory s návrhy výše uvedených studijních programů s tím, že
do konce roku 2017 by měly být předloženy Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké
školství žádosti o jejich akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti
akreditace.
Jelikož k předkládaným návrhům studijních programů nebylo ze strany senátorů připomínek,
bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a bere na vědomí návrhy navazujícího magisterského
studijního programu „Aplikovaná informatika“ v prezenční a kombinované formě studia,
bakalářského studijního programu „Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi“
v kombinované formě studia a bakalářského
studijního
programu
„Aplikovaná
informatika“ v prezenční a kombinované formě studia.
Hlasování:
ANO = 12

b)

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Aktualizace Rozpočtu VŠPJ na rok 2017
Aktualizace Rozpočtu VŠPJ na rok 2017 byla zaslána senátorům v elektronické podobě
v časovém předstihu.
Rektor k tomuto bodu uvedl, že VŠPJ obdržela od MŠMT další finanční prostředky z podílu
veřejných vysokých škol na ukazateli A+K ve výši 589 tis. Kč, které budou zahrnuty v rozpočtu
VŠPJ do položky mzdových prostředků. Tyto finanční prostředky chce vedení VŠPJ použít na
výplatu další mzdy pro zaměstnance VŠPJ za rok 2017, která bude vyplacena za měsíc
prosinec 2017 v měsíci lednu 2018.
Jelikož k tomuto bodu programu nebylo ze strany senátorů připomínek, bylo přistoupeno
k hlasování.
Akademický senát projednal a schvaluje bez připomínek aktualizaci Rozpočtu VŠPJ na rok
2017.
Hlasování:
ANO = 12

c)

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2018/2019
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
V rámci diskuze k tomuto bodu programu zodpověděl prorektor pro studium dotaz
Dr. Scholze tykající se způsobu stanovení pořadí v případě přijetí bez přijímacích zkoušek.
Jelikož ze strany přítomných senátorů nebylo k tomuto bodu programu žádných dotazů,
návrhů či připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o schválení podmínek přijímacího řízení
na VŠPJ pro akademický rok 2018/2019.
Akademický senát schvaluje podmínky přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok
2018/2019.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO
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d)

Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ
Rektor k tomuto bodu uvedl, že vedení VŠPJ chce ušetřené finanční prostředky použít na
výplatu další mzdy pro zaměstnance VŠPJ za rok 2017, která bude vyplacena za měsíc
prosinec 2017 v měsíci lednu 2018.
Akademický senát projednal a bere na vědomí vyplacení další mzdy zaměstnancům VŠPJ za
rok 2017.

4. Přehled čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 10. 2017
Kvestor seznámila senátory s aktuálním čerpáním rozpočtu VŠPJ k 30. 10. 2017.
K tomuto bodu programu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů, návrhů či připomínek.
Akademický senát bere na vědomí čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 10. 2017.
5. Různé
Rektor informoval členy akademického senátu, že:


VŠPJ v měsíci listopadu 2017 obdržela od Statutárního města Jihlava účelovou veřejnou
finanční podporu z rozpočtu města ve výši 5 512 500,-Kč na pětileté období na realizaci akce
„Podpora Statutárního města Jihlava personálnímu rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava
ke zvýšení kvality vzdělávání“. Dotace je poskytnuta na stabilizaci a personální rozvoj VŠPJ ke
zvýšení kvality vzdělávání.



zastupitelstvo Kraje Vysočina poskytlo účelovou veřejnou finanční podporu z rozpočtu kraje
na realizaci akce „Podpora Kraje Vysočina rozvoji VŠPJ v letech 2017 až 2021 s cílem zvýšení
konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce“ ve výši 16,675 tis. Kč.

Předseda AS VŠPJ navrhl hlasování o nominaci zástupců VŠPJ do Rady Vysokých škol.
Hlasování o navržených zástupcích VŠPJ do Rady vysokých škol (RVŠ)
Za akademické pracovníky:
Mgr. Alena Štěrbová – do předsednictva RVŠ
ANO = 12
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. – do Sněmu RVŠ
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
Za studenty:
Martin Folejtar – do Studentské komory RVŠ (současně delegát do Sněmu RVŠ)
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
Náhradník do Studentské komory RVŠ (současně delegát do Sněmu RVŠ) – bude zvolen později.
Dr. Černá navrhla úpravu Volebního řádu AS VŠPJ o způsob hlasování v případě rovnosti hlasů
kandidátů a dále navrhla, aby výsledky voleb do AS VŠPJ byly příště rovněž zveřejněny na webu
školy v sekci „Aktuality“.
Na závěr poděkovali předseda AS VŠPJ a rektor všem senátorům za jejich vstřícnost
a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: 7. února 2018 v 14:00 hod.
Zapsala:

Tereza Kuchaříková

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Mgr. Martinu Černou, Ph.D.

.……………………………………………………….….

4/5

Tomáš Brzák

………….…………………………..…………….……..

Předseda AS VŠPJ: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

………………………….…………………….……….…
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