Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 2/2019
ze zasedání Správní rady VŠPJ
Termín zasedání: 21. října 2019
Přítomni:
MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Petr Černikovský, JUDr. Rostislav Dvořák, Mgr. Šárka Kubátová, Ing. Jiří
Paroulek, MBA, LLM, Milan Štěch, Ing. Jaroslav Vymazal,
(viz prezenční listina)
Omluveni:
Ing. Milan Macholán, Ing. prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů správní rady (7), zasedání bylo usnášeníschopné.
Dále přítomni:
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., (rektor), Mgr. Alena Štěrbová (prorektor pro strategii a vnější vztahy),
Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., (kvestor), Miloslav Vytasil (tajemník správní rady), Bc. Vendula
Marešová (zapisovatel)
Program jednání:
1)

Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2)

Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2020 – ke schválení
podle § 15 odst. 2c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon)

3)

Dodatek č. 1 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností VŠPJ za rok 2018/2019 – k projednání podle § 15 odst. 2a) zákona

4)

Návrh změny Investičního plánu VŠPJ pro rok 2019 spočívající v navýšení čerpání FRIM o 486 tis.
Kč na vývoj a stavbu XR-Buggy v rámci studentské činnosti – ke schválení podle § 15 odst. 2b)
zákona

5)

Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2019 v ukazatelích A+K – ke schválení podle § 15 odst. 2b)
zákona

6)

Různé
 informace rektora o novinkách na VŠPJ
 žádost VŠPJ o posouzení požadavku na výstavbu nových kolejí

Bod jednání č. 1
Předseda SR VŠPJ MUDr. Běhounek přivítal přítomné, navrhl členům SR VŠPJ plánovaný program
jednání a jako ověřovatele zápisu Mgr. Kubátovou. Vyzval členy SR VŠPJ 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/0110/2/2019/SR:

Zápis SR 2/2019
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Čj.: VSPJ/05771/2019

„Správní rada VŠPJ konstatuje, že jednání je usnášeníschopné, k minulému zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky, schvaluje program jednání a ověřením elektronického zápisu pověřuje
Mgr. Kubátovou.“
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Členové SR VŠPJ obdrželi v časovém předstihu podkladové materiály k projednávaným bodům
programu.
Bod jednání č. 2
Rektor přivítal přítomné a uvedl, že Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
VŠPJ pro rok 2020 (PRSZ VŠPJ 2020) vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na období 2016 – 2020
(Dlouhodobý záměr VŠPJ). Je rovněž v souladu se stávajícím Dlouhodobým záměrem vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol
na období 2016 – 2020, který zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2015
(Dlouhodobý záměr MŠMT) a s Plánem realizace Dlouhodobého záměru MŠMT pro rok 2020.
Zaměřuje se na sedm vybraných cílů, které VŠPJ plánuje realizovat jako nejdůležitější priority svého
rozvoje v roce 2020. Jednotlivé cíle jsou pro rok 2020 uvedeny ve struktuře, která odpovídá
jednotlivým prioritním cílům Dlouhodobého záměru VŠPJ.
Pro realizaci stanovených cílů PRSZ VŠPJ 2020 jsou v dokumentu uváděny finanční zdroje, které VŠPJ
bude moci s nejvyšší pravděpodobností během roku 2020 získat. K naplňování cílů tohoto plánu bude
plně využíván Institucionální plán VŠPJ pro roky 2019 – 2020, který podporuje realizaci některých
důležitých cílů. Na podporu realizace některých dalších cílů PRSZ VŠPJ 2020 vysoká škola získala
významné finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP
VVV“) v rámci tří úspěšně hodnocených projektů. Jedná se o projekt ESF s názvem „Strategický rozvoj
VŠPJ“ a k němu komplementární projekt ERDF s názvem „Technický rozvoj VŠPJ“, dále pak projekt
„Zkvalitnění výukového prostředí na VŠPJ“. Rovněž je v rozvoji VŠPJ pro rok 2020 počítáno se zdroji
z dalších dotačních titulů a zdrojů, jako jsou centralizované rozvojové projekty pro rok 2020,
institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Grantová agentura
ČR, Technologická agentura ČR, program Trio Ministerstva průmyslu a obchodu, inovační vouchery,
smluvní výzkum, spolupráce s Akademií věd, dotace na Podporu Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy
polytechnické Jihlava v letech 2017 – 2021 s cílem zvýšit konkurenceschopnost studentů školy
na trhu práce, dotace projektu Podpora Statutárního města Jihlavy personálnímu rozvoji Vysoké školy
polytechnické Jihlava ke zvýšení kvality vzdělávání, popř. další operační programy a programy
přeshraniční spolupráce.
Předseda SR VŠPJ vyzval přítomné členy správní rady k diskusi k předloženému PRSZ VŠPJ 2020.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu se předseda SR VŠPJ pochvalně vyjádřil k vysoké kvalitě
předloženého dokumentu.
Rektor zodpověděl dotaz Ing. Vymazala týkající se počtu odborníků z aplikované praxe zapojených
do výuky, dotazy p. Štěcha týkající se příčin studijní neúspěšnosti, návratnosti absolventů do regionu
Kraje Vysočina, uplatnitelnosti absolventů v praxi a hlavních činností VŠPJ v rámci výzkumných
organizací a dále dotaz Dr. Dvořáka týkající se záměrů vedení školy ke zvýšení kvality absolventů.
Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. U/0111/2/2019/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Plán realizace Strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2020.“
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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Bod jednání č. 3
Rektor uvedl, že Dodatek č. 1 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality VŠPJ zachycuje stav na škole
v roce 2018/2019 a že dodatek navazuje na Zprávu o vnitřním hodnocení kvality z r. 2018, přičemž
uvedená opatření jsou ve formě návrhů a doporučení pro vedení školy a její samosprávné orgány.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu rektor zodpověděl dotaz p. Štěcha týkající se případného
záměru vedení školy rozšířit studijní programy z oblasti služeb.
Mgr. Černikovský předložil vedení školy ke zvážení, zda by nebylo vhodné v dalších dodatcích
ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality ponechat pouze problémové oblasti a odstranit popisné
pasáže.
Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. U/0112/2/2019/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala bez připomínek Dodatek č. 1 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ za rok 2018/2019.“
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 4
Rektor seznámil členy správní rady, že vedení VŠPJ v rámci podpory studentské činnosti navrhuje
změnu Investičního plánu VŠPJ pro rok 2019 spočívající v navýšení čerpání Fondu reprodukce
investičního majetku o částku 486 tis. Kč na vývoj a stavbu plně funkčního vozidla kategorie Buggy
studenty školy.
Předseda SR VŠPJ vyzval přítomné členy správní rady k diskusi k projednávanému bodu.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu rektor zodpověděl dotaz p. Štěcha týkající se přidané
hodnoty tohoto projektu pro VŠPJ.
Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. U/0113/2/2019/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek změnu Investičního plánu VŠPJ pro rok
2019 spočívající v navýšení čerpání Fondu reprodukce investičního majetku o částku 486 tis. Kč
na vývoj a stavbu plně funkčního vozidla kategorie Buggy.“
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 5
Předseda SR VŠPJ požádal rektora o stručné seznámení s navýšením rozpočtu VŠPJ pro rok 2019
v ukazatelích A+K.
Rektor informoval přítomné, že VŠPJ provedla interní rozpočtové opatření, z důvodu navýšení
neinvestičního příspěvku MŠMT v ukazatelích A+K ve výši 1 176 tis. Kč, kde navýšení běžných
prostředků bude zahrnuto v oblasti osobních nákladů.
Jelikož k tomuto bodu nebylo ze strany členů SR VŠPJ žádných dotazů či připomínek, bylo
přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování k bodu 7 – přijetí usnesení č. U/0114/2/2019/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek navýšení rozpočtu VŠPJ (neinvestičního
příspěvku MŠMT) pro rok 2019 v ukazatelích A+K ve výši 1 176 tis. Kč.“
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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Bod jednání č. 6
Rektor informoval členy správní rady o novinkách na VŠPJ.
a)

Změny ve vedení a orgánech VŠPJ
- Dne 10. dubna 2019 proběhly doplňující volby do akademické komory Akademického
senátu VŠPJ, kdy novým senátorem byl zvolen Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., akademický
pracovník Katedry technických studií.
- Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 12. června 2019 byli
s účinností od 4. srpna 2019 jmenováni novými členy Disciplinární komise VŠPJ Jiří Zamazal,
student studijního oboru Cestovní ruch, a Tereza Demčilová, studentka studijního oboru
Finance a řízení.
- Ke dni 31. srpna 2019 rezignovala na pozici interního člena Akademické rady VŠPJ a člena
užšího vedení RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
- Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 4. 9. 2019 byla
s účinností od 5. 9. 2019 jmenována Ing. Ivica Linderová, PhD., novým interním členem
Akademické rady VŠPJ.
- Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 9. 10. 2019 byl
s účinností od 10. 10. 2019 jmenován Dr. Ing. Vlastimil Vondra, novým interním členem
Akademické rady VŠPJ.

b)

Změna Organizační struktury VŠPJ
Dne 12. června 2019 rozhodl Akademický senát VŠPJ na návrh rektora o změně Organizační
struktury VŠPJ, s účinností od 1. července 2019, spočívající:
- v přesunutí Oddělení marketingu a propagace pod kvestora,
- v přesunutí Poradenského a kariérního centra VŠPJ pod prorektora pro studium,
- ve sloučení Referátu kvality a Referátu správy akreditací a vytvoření nového Referátu kvality
a správy akreditací spadajícího do gesce rektora,
- ve změně charakteru Studijního oddělení z útvaru na úrovni odboru nově na útvar na úrovni
oddělení,
- ve změně charakteru Projektového centra z útvaru na úrovni odboru nově na útvar
na úrovni oddělení,
- ve změně charakteru Centra knihovnických a edičních služeb z útvaru na úrovni odboru
nově na útvar na úrovni oddělení.

c)

Akreditace
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na svém zasedání dne 23. května 2019
rozhodla o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu
Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia
na období 5 let.
Akademický senát VŠPJ na svém řádném zasedání dne 9. října 2019 projednal návrhy nových
navazujících magisterských profesně zaměřených studijních programů Ekonomika
a management a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi se standardní dobou studia 2 roky
v prezenční a kombinované formě.

d)

Počty přijatých studentů
Ke dni 25. 9. 2019 je v rámci všech tří kol přijímacího řízení přijato ke studiu v bakalářských
a magisterských studijních programech a oborech pro akademický rok 2019/2020 celkem 1492
studentů, z toho 827 studentů v prezenční formě studia a 665 studentů v kombinované formě
studia. Počet přijatých studentů v prezenční i kombinované formě je o 315 vyšší než ve
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srovnatelném období předchozího akademického roku. Ke studiu se z výše uvedeného počtu
zapsalo 1227 studentů.
e)

Změna vnitřních předpisů VŠPJ
- Dne 29. března 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle
§ 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách) pod čj.: MSMT-10975/2019 Disciplinární řád
pro studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava.
- Dne 27. června 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle
§ 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách pod čj.: MSMT-22003/2019-1
Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy polytechnické Jihlava.

f)

Různé
- V týdnu od 1. do 5. dubna 2019 pořádala Katedra ekonomických studií 7. International
Business Week, do kterého se zapojili studenti z Belgie, Finska, Francie, Litvy, Lotyšska,
Německa, Nizozemska, Portugalska, Řecka a Španělska.
- Dne 10. dubna 2019 se v budově VŠPJ konal Světový den zdraví, v rámci kterého účastníci
mohli krom jiného ochutnat hmyzí speciality a dozvědět se mnoho zajímavých informací
o této pochutině.
- Dne 25. dubna 2019 se v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě péčí VŠPJ uskutečnilo
150. zasedání Pléna České konference rektorů.
- Ve dnech 2. – 3. května 2019 uspořádala Katedra technických studií na VŠPJ 2. ročník
projektových dnů pro studenty Gymnázia Jihlava, v rámci kterých byly pro studenty
připraveny přednášky na odborná technická témata a dále studenti měli možnost provádět
různá měření v laboratořích pod dohledem akademických pracovníků.
- Ve dnech 13. – 16. května 2019 proběhl na VŠPJ mezinárodní studentský workshop na téma
„Kulturní cestovní ruch na Vysočině a Zakarpatské Ukrajině“. Workshop navázal
na dlouholetou spolupráci mezi Katedrou cestovního ruchu VŠPJ a Fakultou cestovního
ruchu Užhorodské národní univerzity.
- Dne 15. května se na Masarykově náměstí v Jihlavě uskutečnil pro širokou veřejnost
4. ročník akce „Sportujeme s VŠPJ“ zaměřený na extrémní a výškové sporty.
- Ve dnech 16. – 17. května 2019 se na VŠPJ konal jedenáctý ročník mezinárodní vědecké
konference Konkurence s cílem vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a
akademického prostředí.
- Dne 6. června 2019 se na VŠPJ konala v pořadí již 8. jihlavská konference fetomaternální
a perinatální medicíny: „Varia, zajímavosti, kazuistiky“.
- Dne 14. června 2019 se v aule a parku Legionářů konala konference pro laickou i odbornou
veřejnost s názvem „Řešení krizových situací v ČR a v zahraničí“, kterou pořádala
Nemocnice Jihlava p. o. ve spolupráci s Katedrou zdravotnických studií VŠPJ. V rámci této
akce proběhly ukázky techniky a vybavení jednotlivých složek IZS s možností praktického
nácviku první pomoci, ukázky vybavení Armády ČR, vybavení Lékařů bez hranic, prezentace
činnosti Amnesty International a ČČK.
- Ve dnech 13. – 14. června 2019 hostilo Projektové centrum VŠPJ zástupce projektových
center z 24 univerzit a vysokých škol z celé České republiky. Na pravidelném setkávání
vysokých škol v rámci projektu „CRP Kompetence, projekty, procesy!!! VŠ“ projektoví
a finanční manažeři sdílí své zkušenosti s realizací investičních a neinvestičních projektů
financovaných ze strukturálních fondů. V rámci této platformy je také prostor pro získání
dostupných informací o přípravě nového plánovacího období pro evropské fondy.
- VŠPJ společně s Krajem Vysočina, Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní
Jihlava a společností Bosch Diesel s. r. o. bude od začátku nového školního roku partnerem
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-

-

-

společnosti IBM v projektu P-Tech. Projekt, který má umožnit propojení firemního
a vysokoškolského prostředí, dává mladým lidem možnost rozvíjet jejich schopnosti nejen
technické, ale i z oblasti IT.
Ve dnech 24. – 26. června 2019 proběhlo v Madridu setkání klinických anatomů z celého
světa International Congress of Anatomia Clinica, jako společný výroční kongres European
Association of Clinical Anatomy (EACA) a International Symposia of Clinical and Applied
Anatomy (ISCAA). Valné shromáždění EACA na svém zasedání zvolilo prof. MUDr. Václava
Báču, Ph.D., do pozice Honorary Vice-President výkonného výboru European Association of
Clinical Anatomy, organizace sdružující odborníky v oblasti klinické anatomie z celého světa.
Ve dnech 16. – 19. července 2019 probíhaly na VŠPJ promoční akty napříč všemi studijními
programy a obory. Studium ukončilo prvních 6 absolventů bakalářského studijního
technického programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.
Dne 4. srpna 2019 uctili zástupci vedení VŠPJ památku obětí vykonstruovaných politických
procesů položením květin k památníku u VŠPJ.

-

Dne 1. října 2019 od 14.00 hod. se v areálu Pivovarské restaurace v Jihlavě uskutečnil
3. Akademický a absolventský den k neformálnímu zahájení nového akademického roku.

-

Dne 9. října 2019 se na VŠPJ uskutečnil druhý ročník akce podpory studentských
podnikatelských projektů Rozjezdy.

-

Dne 16. října 2019 se v DKO v Jihlavě uskutečnila slavnostní imatrikulace nových studentů
VŠPJ.

-

Dne 16. října se na VŠPJ uskutečnila konference HUMANITAS 2019, jejímž cílem bylo
vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci
a zdravotnictví a odborníků z praxe v pomáhajících profesích.

-

Ve dnech 29. – 30. října 2019 proběhnou doplňující volby do studentské komory
Akademického senátu VŠPJ.

-

Ve dnech 5. – 6. listopadu se na VŠPJ uskuteční JOBStart 2019 – Veletrh pracovních
příležitostí pro studenty a absolventy.

-

Všechny investiční záměry VŠPJ probíhají dle platných smluv a harmonogramů. Aktuální
informace o průběhu výstavby Výukového centra VŠPJ obdrželi členové správní rady
v elektronické podobě.
V rámci následující diskuse k tomuto bodu programu požádal Dr. Dvořák Správní radu VŠPJ o udělení
souhlasného stanoviska k jeho osobní účasti na kontrolních dnech týkajících se výstavby Výukového
centra VŠPJ.
„Správní rada VŠPJ vzala na vědomí informace rektora o novinkách na VŠPJ a na základě informací
o probíhající výstavbě Výukového centra VŠPJ souhlasí s osobní účastí JUDr. Rostislava Dvořáka
na kontrolních dnech a mediací za SR VŠPJ k dokončení stavby v řádném termínu.“
Rektor dále předložil přítomným žádost VŠPJ o posouzení požadavku na výstavbu nových kolejí a dále
je seznámil se stanoviskem ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k tomuto
záměru.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu Ing. Vymazal upozornil na podmínku 40% podílu
financování ze strany VŠPJ, kdy rektor odpověděl, že vedení školy je s touto podmínkou srozuměno.
„Správní rada VŠPJ vzala na vědomí informaci rektora týkající se žádosti VŠPJ o posouzení požadavku
na výstavbu nových kolejí včetně stanoviska ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
k tomuto záměru.
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Závěrem poděkovali předseda správní rady a rektor VŠPJ všem přítomným za účast na jednání SR
VŠPJ, přičemž rektor pozval přítomné na tradiční Vánoce na VŠPJ s tím, že termín bude ještě včas
upřesněn.
Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.
Další řádné zasedání se předpokládá v 1. pololetí roku 2020.
Jihlava 21. října 2019

MUDr. Jiří Běhounek v. r.
předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřila: Šárka Kubátová
Zapsala: Vendula Marešová
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