Čj.: VSPJ/04328/2017

Zápis 2/2017
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 21. září 2017 v budově vysoké školy
Účast:
dle prezenční listiny – z 28 členů Akademické rady VŠPJ (dále jen AR) na zasedání přítomno 16 členů
AR.
Celkem přítomna nadpoloviční většina všech členů AR, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1) Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2018 –
k projednání, viz příloha.
V souladu s § 12 odst. 1a) zák. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů projednává
Akademická rada VŠPJ každoroční Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
VŠPJ.
Návrh usnesení ke hlasování:
Akademická rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Plán realizace Strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2018.
2) Různé
Jednání zahájil a vedl předseda AR, který přivítal přítomné.
Elektronickou verifikací zápisu byl předsedou AR pověřen doc. Horák.
V úvodu jednání předseda AR seznámil členy AR s aktuálním stavem a novinkami 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 a v souladu
s ustanovením článku 5 odst. 1 písmeno c) Statutu Vysoké školy polytechnické Jihlava
Akademická rada VŠPJ vykonávat působnost rady pro vnitřní hodnocení.



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.



S účinností od 27. 6. 2017 má VŠPJ v souladu s novelou zák. č. 111/1998 Sb., 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,
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6.
7.
8.
9.

Studijní a zkušební řád VŠPJ,
Stipendijní řád VŠPJ,
Disciplinární řád pro studenty VŠPJ,
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.



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. Jedná se o velmi významný příspěvek k financování strategického záměru VŠPJ.



Rozhodnutím rektora byly zrušeny letošní přijímací zkoušky pro ekonomické 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.
K 20. 9. 2017 je v rámci všech tří kol přijímacího řízení zapsáno ke studiu pro akademický rok
2017/2018 1238 studentů, přičemž počet studentů v obou formách studie je o 14 % vyšší než
ve srovnatelném období předchozího akademického roku.



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.



S účinností od 27. 9. 2017 je plánována změna Organizační struktury VŠPJ v souvislosti s nově
zřízenou Laboratoří experimentálních měření na úrovni oddělení, která bude spadat po
Katedru technických studií. Vedoucím laboratoře je doc. Zdeněk Horák.



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. Termín
ukončení výstavby je do konce roku 2019.



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

V rámci následné diskusi rektor zodpověděl dotazy doc. Pány a ing. Svobody ohledně dalšího
financování veřejných vysokých škol.
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Průběh jednání:
Bod 1) Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2018
V souladu s § 12 odst. 1a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, byl členům AR předložen
k projednání Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2018 (PRSZ
VŠPJ 2018).
Předseda AR stručně seznámil členy AR 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 projednávanému bodu rektor přivítal nabídku prof. Roztočila týkající se nabízené
spolupráce lékařské fakulty z Albánie s VŠPJ zaměřené na prenatální medicínu a porodní asistence
a pověřil ho k jednání ohledně navázání spolupráce.
Ing. Svoboda navrhl vedení VŠPJ ke zvážení možnost vhodného upozornění studentů školy, kteří
v důsledku ukončení platnosti stávajících akreditací studijních programů (oborů) mohou ukončit
studium na VŠPJ v jiném studijním programu – odpovězeno prorektorkou. V souvislosti s výkonem
působnosti rady pro vnitřní hodnocení Akademickou radou VŠPJ požádal o zaslání přehledu dalších
činností, což bylo rektorem akceptováno.
Jelikož k projednávanému bodu programu nebylo ze strany členů AR VŠPJ dalších připomínek, bylo
přistoupeno k hlasování o přijetí usnesení.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Plán realizace Strategického záměru vzdělávací
a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2018.
PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Bod 2) Různé
Předseda AR pozval přítomné na první „Akademický den VŠPJ“, který se uskuteční dne 4. 10. 2017
v areálu Legionářů v Jihlavě.
Jiná témata k projednání nebyla vznesena, předseda AR poděkoval přítomným za účast a jednání
ukončil.
Další řádné zasedání se předpokládá v 1. pololetí roku 2018.
V Jihlavě dne 22. září 2017
Zapsal: Miloslav Vytasil, vedoucí kanceláře rektora
Zápis ověřil (elektronicky): doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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