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Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 10/2020 ze dne 16. prosince 2020
Přítomni:

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

9 (viz prezenční listina)
1 (viz prezenční listina)

Omluveni:

PhDr. Lada Nováková, PhD., Pavla Lavingrová, Andriiana Tehza, Pavlína Tučková

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., kvestor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., prof.
MUDr. Aleš Roztočil, CSc., Milena Vlčková

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1.

Zahájení

2.

Seznámení členů AS VŠPJ s výsledkem korespondenčního hlasování ze dne 6. 11. 2020

3.

Informace rektora o novinkách na VŠPJ

4.

Materiály předložené rektorem VŠPJ:
− Návrh novely vnitřních předpisů VŠPJ – ke schválení podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona:
o Statut VŠPJ
o Studijní a zkušební řád VŠPJ
− Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2021/2022 – ke schválení
podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona
− Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2020 v ukazatelích A+K – ke schválení podle § 9 odst. 1
písm. c) zákona
− Návrh na odvolání stávajícího a jmenování nového interního člena Akademické rady VŠPJ –
předchozí souhlas podle § 9 odst. 1 písm. f) zákona
− Záměr rektora jmenovat nového prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy –
k vyjádření podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona
− Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ – k vyjádření podle čl. 16 odst. 6 Vnitřního
mzdového předpisu VŠPJ

5.

Různé

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 = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Bc. Karla Dvořáka, Ph.D., a Ing. Petra
Scholze, DiS., Ph.D. a zapisovatelku Ing. Stanislavu Dvořákovou, Ph.D., a navrhla o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

2. Seznámení členů AS VŠPJ s výsledkem korespondenčního hlasování ze dne 6. 11. 2020
Předsedkyně AS VŠPJ seznámila senátory s výsledkem korespondenčního hlasování ze dne
6. 11. 2020, kterým AS VŠPJ počtem 10 hlasů (4 členové se zdrželi) schválil
•

Návrh novely vnitřního předpisu VŠPJ – Jednací řád Akademické rady VŠPJ

•

Návrh novely vnitřního předpisu VŠPJ – Disciplinární řád pro studenty VŠPJ

•

Návrh novely vnitřního předpisu VŠPJ – Jednací řád Akademického senátu VŠPJ

3. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
Rektor informoval členy akademického senátu o novinkách na VŠPJ:
a)

Změny ve vedení a orgánech školy
- Rozhodnutím rektora ze dne 4. listopadu 2020 byly z důvodu platných vládních
epidemiologických opatření v souvislosti s COVID-19 zrušeny volby do Akademického
senátu VŠPJ. Téhož dne byl na zasedání Akademického senátu VŠPJ zrušen harmonogram
voleb do AS VŠPJ. Mandát současného akademického senátu trvá nadále po dobu 120 dní
od ukončení nouzového stavu.
- Na zasedání Správní rady VŠPJ (SR VŠPJ) dne 12. listopadu 2020 bylo zvoleno nové
předsednictvo SR VŠPJ. Novým předsedou SR VŠPJ byl zvolen MUDr. Jiří Běhounek
na období od 12. 11. 2020 do 11. 11. 2022, novým 1. místopředsedou SR VŠPJ byl zvolen
Ing. Jaroslav Vymazal a 2. místopředsedkyní SR VŠPJ byla zvolena Mgr. Šárka Kubátová.
Funkční období místopředsedů je od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022.

b)

Akreditace
- Dne 26. 11. 2020 byla na Národní akreditační úřad pro vysoké školství odeslána žádost
o udělení akreditace bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Zdravotně
sociální péče se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia.

c)

Různé
- Dne 28. října 2020 rektor VŠPJ uctil Den vzniku samostatného Československa položením
kytice k soše prvního prezidenta T. G. Masaryka v Jihlavě.
- Dne 4. listopadu 2020 se na VŠPJ uskutečnil 9. ročník pracovního veletrhu JOBStart, který
v letošním roce poprvé proběhl virtuálně.
- Dne 17. listopadu 2020 rektor VŠPJ společně s předsedkyní Akademického senátu VŠPJ
uctili památku 17. listopadu položením květin u památníku Klíče.
- Dne 19. listopadu 2020 proběhl 12. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence,
která se konala letos poprvé v on-line prostředí.
- Dne 1. prosince 2020 se VŠPJ představila uchazečům o studium v rámci on-line
přednáškových dní Gaudeamus. V živém vysílání se představily mj. katedry cestovního
ruchu, ekonomických studií a technických studií.
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4. Materiály předložené rektorem VŠPJ
-

Návrh novel vnitřních předpisů VŠPJ – Statut VŠPJ a Studijní a zkušební řád VŠPJ
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory s návrhy novel uvedených vnitřních přepisů VŠPJ. Dále uvedl, že
návrhy novel vnitřních předpisů VŠPJ byly odsouhlaseny ze strany MŠMT. Jedná se především
o změny ve Statutu VŠPJ v článcích 5, 9 (přejmenování a sjednocení názvů předpisů VŠPJ) a 14
(poplatky spojené se studiem). Změny Studijního a zkušebního řádu VŠPJ se týkají především
sjednocení předpisů VŠPJ podle Statutu VŠPJ, upřesnění kompetencí rektora, prorektora pro
studium a garantů programů a v zakomponování změn VŠ zákona ohledně distanční
komunikace se studenty.
V rámci diskuse k tomuto bodu zodpověděl rektor dotazy Dr. Dvořákové ke změnám vnitřního
předpisu VŠPJ „Statut VŠPJ“.
Jelikož k návrhům novel uvedených vnitřních předpisů VŠPJ nebylo ze strany senátorů dalších
dotazů, připomínek ani návrhu na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o jejich schválení.
Akademický senát projednal a schvaluje bez připomínek Statut VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Akademický senát projednal a schvaluje bez připomínek Studijní a zkušební řád VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 10
-

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2021/2022
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor stručně seznámil senátory s podmínkami přijímacího řízení pro AR 2021/2022.
V rámci diskuse k tomuto bodu zodpověděl rektor dotazy Dr. Dvořákové k návrhu podmínek
přijímacího řízení na VŠPJ, poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení podmínek přijímacího
řízení na VŠPJ pro akademický rok 2021/2022.
Akademický senát projednal a schvaluje podmínky přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický
rok 2021/2022.
Hlasování:
ANO = 10

−

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2020 v ukazatelích A+K
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor uvedl, že VŠPJ provedla interní rozpočtové opatření z důvodu dalšího navýšení
neinvestičního příspěvku MŠMT v ukazatelích A+K ve výši 192 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 2020 v ukazatelích A+K ve výši 192 tis. Kč.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO
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−

Návrh na odvolání stávajícího a jmenování nového interního člena Akademické rady VŠPJ
Rektor seznámil senátory se záměrem vedení VŠPJ odvolat stávajícího interního člena
Akademické rady VŠPJ (AR VŠPJ) doc. Dr. Ing. Jana Voráčka, CSc., a na jeho místo jmenovat jako
nového interního člena AR VŠPJ doc. Ing. Zbyňka Bureše, Ph.D., garanta studijního oboru
a programu Aplikovaná informatika.
Tento záměr odůvodnil tím, že požadavkem vedení VŠPJ je, aby interními členy AR VŠPJ byli
zejména garanti studijních oborů a programů VŠPJ a členové užšího vedení VŠPJ.
S doc. Burešem a doc. Voráčkem byla věc předem projednána a nově jmenovaný s tímto
záměrem vyslovil souhlas.
K tomuto bodu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů a připomínek, proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Akademický senát dává rektorovi souhlas k odvolání stávajícího interního člena Akademické
rady VŠPJ doc. Dr. Ing. Jana Voráčka, CSc., a ke jmenování doc. Ing. Zbyňka Bureše, Ph.D.,
interním členem Akademické rady VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 10

−

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Záměr rektora jmenovat nového prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy
Rektor seznámil přítomné senátory se svým záměrem jmenovat nového prorektora pro vnitřní,
vnější a mezinárodní vztahy, a to prof. MUDr. Aleše Roztočila, CSc., s účinností
od 1. února 2021.
S prof. Roztočilem byla věc předem projednána a jmenovaný s návrhem vyslovil souhlas.
V rámci diskuse k tomuto bodu zodpověděl rektor dotazy Dr. Dvořákové.
Akademický senát projednal a bere na vědomí záměr rektora jmenovat jako nového
prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy prof. MUDr. Aleše Roztočila, CSc.,
s účinností od 1. února 2021.

−

Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ
Rektor k tomuto bodu uvedl, že vedení VŠPJ, vzhledem k úspěšnému hospodaření vysoké školy
a vzhledem k zajištění jejího zdárného chodu v mimořádných podmínkách, rozhodlo o výplatě
další mzdy pro zaměstnance VŠPJ za rok 2020, která bude vyplacena za měsíc prosinec 2020
v měsíci lednu 2021.
Ze strany senátorů zaznělo poděkování.
Akademický senát projednal a bere na vědomí vyplacení další mzdy zaměstnancům VŠPJ
za rok 2020.

5. Různé
-

Dr. Kuncová vznesla dotaz, jaké jsou náznaky financování v roce 2021. V rámci diskuse rektor
potvrdil, že není v plánu měnit mzdový předpis (jako na jiných VŠ), ale raději volí stejnou cestu
odměn a výplat dalších mezd zaměstnancům jako tento rok z důvodu udržitelnosti zatím
nejistého rozpočtu.

-

Rektor poděkoval za práci za letošní rok 2020, jak členům AS, tak všem akademickým
i neakademickým zaměstnanců. Pokud by byl „normální stav“, konaly by se v tento den Vánoce
na VŠPJ a toto poděkování by z úst rektora zaznělo přímo. Rektor všem popřál hezké Vánoce
a nový rok.
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-

Krátce po poledni proběhlo předání charitativní sbírky „Potravinová banka Vysočina“ panem
rektorem a předsedkyní AS. Předsedkyně AS i rektor poděkovali zaměstnancům přes své
zástupce v senátu za objem charitativní sbírky, která se předávala.

Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedáních
Akademického senátu VŠPJ v celém roce a popřála klidné a spokojené Vánoce v tak neklidné době.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: leden 2021 – přesný termín nestanoven (středa od 13.30 hod).
Zapsala:

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D

.……………………………………………………….….

Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

………….…………………………..…………….……..

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

………………………….…………………….……….…
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