Č. j.: VSPJ/06524/2018

Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 7/2018 ze dne 21. listopadu 2018
Přítomni:

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

7 (viz prezenční listina)
5 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Mgr. Martina Černá, Ph.D., Ing. Irena Fatrová , Ing. Petr Scholz, DiS, Ph.D.

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka Mgr. Štěrbová, prorektorka
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., kvestor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., kancléř Miloslav
Vytasil, RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Ing. Ivica Linderová, PhD., Mgr. Bohumír
Machovec, Ph.D.

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

Návrh novely vnitřního předpisu VŠPJ Studijního a zkušebního řádu VŠPJ – ke schválení podle
§ 9 odst. 1b) bod 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

b)

Návrhy nových studijních programů:


Bakalářský profesně zaměřený studijní program Cestovní ruch se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční a kombinované formě



Bakalářský profesně zaměřený studijní program Strojírenství se standardní dobou studia
3 roky v prezenční a kombinované formě



Navazující magisterský profesně zaměřený studijní program Komunitní péče v porodní
asistenci se standardní dobou studia 2 roky v kombinované formě
k vyjádření podle § 9 odst. 2a) zák.
c)

Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2018 v ukazatelích A+K – ke schválení podle § 9 odst. 1c)
zák.

d)

Návrh Investičního plánu VŠPJ na rok 2019 – ke schválení podle § 9 odst. 1c) zák.

3. Různé


Informace k doplňujícím volbám do SK AS VŠPJ



Informace z Fóra předsedů akademických senátů VŠ konaného dne 1. 11. – 2. 11. 2018.



Změna náhradníka do SK RVŠ (Eliška Chaloupková za Martina Šrámka).



Kurzy angličtiny – současná skutečnost



Pozvání rektora a akademického senátu na akci „Vánoce na VŠPJ"



Taláry pro všechny studenty (na promocích)



Zrušení volných termínů (maximálně jeden na všechny předměty dohromady)



Pokud bude 14 plat zaměstnancům, tak vznést otázku, proč snížená studentská stipendia.



Tiskárny pro SK AS



Gauč do vestibulu (nechceme ho pronajímat) + několik gaučů po škole

1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) Dr. Vojáčková přivítala přítomné senátory a hosty,
seznámila je s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému doplnění.
Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu žádných připomínek či návrhů na jeho doplnění,
předsedkyně AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Stanislavu Dvořákovou, Ph.D.
a Martina Folejtara a zapisovatelku Ing. Kateřinu Berkovou, Ph.D., a navrhla o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

2. Materiály předložené rektorem VŠPJ:
a)

Návrh novely vnitřního předpisu VŠPJ Studijního a zkušebního řádu VŠPJ
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory s navrhovanými změnami uvedeného vnitřního předpisu VŠPJ.
V rámci diskuse k tomuto bodu zodpověděl rektor dotazy senátorů. SK AS vznesla dotaz
týkající se zrušení kreditů za absolvování sportovních kurzů v rámci studijního programu.
Rektor vysvětlil, že se jedná o systémovou záležitost a sportovní kurzy lze absolvovat na
základě rozhodnutí studenta. Sportovní kurzy nejsou v souladu s profilem absolventa.
Prorektorka Dr. Borůvková doplnila, že se nejedná o zrušení kreditů, ale pouze zrušení
povinnosti jej absolvovat. Dr. Machovec zdůraznil, že je třeba nalézt prostor, jak studentům
sportovní kurzy nabídnout. Prorektorka Dr. Borůvková na tento požadavek reagovala tím, že
je nutné systémově ošetřit zařazení volitelných předmětů do studijního programu.
Předsedkyně AS Dr. Vojáčková vznesla dotaz ke článku 14 (2), kam se budou žádosti podávat.
Rektor upřesnil, že je tento proces ošetřen vnitřním předpisem. Senátorka Dr. Dvořáková se
dotazovala na výklad článku 21 (3), konkrétně na ustanovení: Zápočet uděluje vyučující
předmětu obvykle v posledním týdnu výukové části semestru, nejpozději však do konce
zkouškového období. Prorektorka Dr. Borůvková vysvětlila, že výraz „obvykle“ znamená, že
student může v mimořádných případech složit zápočet v dřívějším termínu.
Jelikož k tomuto vnitřnímu předpisu VŠPJ nebylo ze strany senátorů dalších dotazů ani
připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a schvaluje bez připomínek Studijní a zkušební řád VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO
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b)

Návrhy nových studijních programů:


Bakalářský profesně zaměřený studijní program Cestovní ruch se standardní dobou
studia 3 roky v prezenční a kombinované formě



Bakalářský profesně zaměřený studijní program Strojírenství se standardní dobou studia
3 roky v prezenční a kombinované formě



Navazující magisterský profesně zaměřený studijní program Komunitní péče v porodní
asistenci se standardní dobou studia 2 roky v kombinované formě
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor stručně seznámil senátory s návrhy výše uvedených studijních programů s tím, že
následně budou předloženy ke schválení Akademické radě VŠPJ společně se žádostí
o schválení jejich akreditace. Do konce roku 2018, případně v prvním čtvrtletí roku 2019 by
pak měly být předloženy Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství žádosti o jejich
akreditaci.
Jelikož k předkládaným návrhům studijních programů nebylo ze strany senátorů připomínek,
bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a bere na vědomí návrhy bakalářského profesně zaměřeného
studijního programu Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
a kombinované formě, bakalářského profesně zaměřeného studijního programu
Strojírenství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě
a navazujícího magisterského profesně zaměřeného studijního programu Komunitní péče
v porodní asistenci se standardní dobou studia 2 roky v kombinované formě.
Hlasování:
ANO = 11
c)

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2018 v ukazatelích A+K
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor uvedl, že VŠPJ provedla interní rozpočtové opatření, z důvodu navýšení neinvestičního
příspěvku MŠMT v ukazatelích A+K ve výši 1 178 tis. Kč, kde navýšení běžných prostředků
bude zahrnuto v oblasti osobních nákladů.
Jelikož k předloženému materiálu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů ani připomínek,
bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a schvaluje navýšení rozpočtu VŠPJ (neinvestičního příspěvku
MŠMT) pro rok 2018 v ukazatelích A+K ve výši 1 178 tis. Kč.
Hlasování:
ANO = 6

d)

NE = 0

ZDRŽEL SE = 5

NESCHVÁLENO

Návrh Investičního plánu VŠPJ na rok 2019
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor stručně seznámil přítomné senátory s Investičním plánem Vysoké školy polytechnické
Jihlava na rok 2019.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu rektor zodpověděl dotazy místopředsedy AS
Mgr. Přibyla ohledně obnovy vozového parku, senátorky Dr. Dvořákové ohledně probíhající
výuky v pronajatých prostorech, dále dotaz týkající se vybudování závory do prostor VŠPJ
v ulici Fritzova. Vjezd do prostor z ulice Fritzova bude zabezpečen elektronickými čipy.
Zabezpečení je nutné z legislativních důvodů.
Jelikož k tomuto návrhu nebylo ze strany senátorů dalších dotazů ani připomínek, bylo
přistoupeno k hlasování.
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Akademický senát projednal a schvaluje Investiční plán VŠPJ na rok 2019.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Různé
Ve 14:15 odešla senátorka Dr. Görnerová a vzápětí přišla Dr. Kuncová.


SK AS pozvala rektora a akademický senát na akci „Vánoce na VŠPJ", která se uskuteční dne
12. 12. 2018 od 10:00 průběžně celý den. Akce je uspořádána pro organizaci Domov
důchodců Lesnov.



SK AS - Pokud bude 14 plat zaměstnancům, tak vznést otázku, proč snížená studentská
stipendia. Rektor upřesnil, že stipendijní fond je tvořen z poplatků za studium, ale nesouvisí
s výsledkem hospodaření VŠPJ.



Informace k doplňujícím volbám do SK AS VŠPJ. Dne 13. a 14. 11. 2018 se konaly vlastní
volby. Počet oprávněných voličů v rámci studentské komory bylo 2 412. Bylo odevzdáno
148 hlasovacích lístků, z toho bylo 5 neplatných. Voleb se zúčastnilo celkem 6,1 %
oprávněných voličů. Do studentské komory byla z 6 kandidátů zvolena Veronika Otrubová
z oboru Všeobecná sestra. Prvním náhradníkem se stal Ondřej Havlík z oboru Cestovní ruch,
druhým náhradníkem je Hana Vojtová z oboru Cestovní ruch a třetím náhradním se stala
Pavla Lavingrová z oboru Cestovní ruch.



Informace z Fóra předsedů akademických senátů VŠ konaného dne 1. 11. – 2. 11. 2018.
Místopředseda AS Mgr. Přibyl informoval senátory o závěrečných ustanoveních. Příští fórum
předsedů AS se může konat na VŠPJ (nelze pořádat dne 25. 4. 2019, kdy probíhá v Jihlavě
Česká konference rektorů).



Změna náhradníka do SK RVŠ (Eliška Chaloupková za Martina Šrámka). Vyplnit formuláře
a poslat na RVŠ.



Kurzy angličtiny. Senátorka Dr. Dvořáková se dotazovala na současné podmínky účasti kurzů
angličtiny. Prorektorka Mgr. Štěrbová informovala senátory, že podmínky lze přizpůsobovat
požadavkům učitelů. Kurz angličtiny na odborných katedrách mohou zajišťovat externí lektoři
nejenom interní vyučující. Byl vznesen požadavek na vytvoření více kurzů angličtiny podle
úrovní.



SK AS - Taláry pro všechny studenty (na promocích). Jedná se o požadavek asi 80 % studentů
VŠPJ. Kancléř Vytasil, rozporoval tento požadavek. Taláry pro všechny studenty jsou finančně
náročné a zatěžují rozpočet školy. SK AS navrhla, že by se studenti na správě talárů finančně
podíleli. Toto je nutné v dostatečné předstihu projednat s vedením školy.



SK AS - Zrušení volných termínů (maximálně jeden na všechny předměty dohromady).
Prorektorka Dr. Borůvková informovala senátory, že v současné době probíhá aktualizace
vnitřního předpisu upravujícího volné termíny. Počet volných termínů bude diskutován
s vedoucími kateder.



Tiskárny pro SK AS. SK AS vznesla požadavek, aby byl tisk materiálů výhradně pro účely SK AS
hrazen z rozpočtu školy. Prorektorka Dr. Borůvková nabídla, že by mohla tisk materiálů
zajistit. V diskusi bylo zmíněno, že efektivnější bude systémové řešení, např. přes propagační
oddělení.



Dále byl vznesen požadavek SK AS doplnit dřevěné lavice na chodbách dalšími gauči či zajistit
tzv. odpočinkové zóny.
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Zvýhodnění bývalých pracovníků školy ve formě odpuštění poplatku za studium na U3V. Bude
projednáno na dalším zasedání AS.



Po diskusi a vysvětlení důvodů neschválení bodu 2 c) se senát dohodnul na hlasování o tomto
bodu per rollam.

Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: 12. 12. 2018 v 13:30 hod.

Zapsala:

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

…………...………………………………………………

Martin Folejtar

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

………………………….…………………….……….…
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