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Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 1/2021 ze dne 20. ledna 2021
Přítomni:

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

8 (viz prezenční listina)
2 (viz prezenční listina)

Omluveni:
Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.; Milena Vlčková

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

Zahájení

2.

Informace rektora o novinkách na VŠPJ

3.

4.

Materiály předložené rektorem VŠPJ:
- Změna organizační struktury VŠPJ s účinností od 1. 2. 2021 – k rozhodnutí podle § 9 odst. 1
písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)
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 zapisovatelku Ing. Stanislavu Dvořákovou, Ph.D.,
a ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Berkovou, Ph.D., a Ing. Petra Scholze, DiS., Ph.D., a navrhla
o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

2. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
Rektor informoval členy akademického senátu o novinkách na VŠPJ:
a) Změna vnitřních předpisů VŠPJ
Dne 18. prosince 2020 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-46101/2020-1 Studijní a zkušební řád Vysoké školy
polytechnické Jihlava a pod čj. MSMT-46101/2020-2 Statut Vysoké školy polytechnické Jihlava.

b) Různé
•

Dne 13. ledna 2021 proběhl sedmý ročník soutěže pro studenty čtvrtých ročníků středních
odborných škol s názvem Účtování versus účetnictví. Soutěž se letos konala poprvé v on-line
prostředí.

3. Materiály předložené rektorem VŠPJ
-

Změna organizační struktury VŠPJ s účinností od 1. 2. 2021
Senátoři obdrželi materiál v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory se změnou organizační struktury spočívající:
o v přejmenování prorektora pro strategii a vnější vztahy na prorektora pro strategii
a kvalitu,
o ve vytvoření pozice prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy,
o v přesunutí Oddělení marketingu a propagace z Kanceláře rektora pod kompetenci
prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy,
o v přesunutí Mezinárodního oddělení z kompetence prorektora pro strategii a vnější
vztahy pod kompetenci prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy.
Ze strany senátorů byl vznesen dotaz ohledně výkladu vnitřních vztahů, na který pan rektor
odpověděl.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a rozhodl o změně Organizační struktury VŠPJ s účinností
od 1. 2. 2021.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

4. Různé
- Dr. Vojáčková připomněla akademickým pracovníkům, aby si provedli rezervaci hodin
v rozvrhu na středeční zasedání.
Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání
Akademického senátu VŠPJ.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: únor, březen 2021 - přesný termín nestanoven.
Zapsala:

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Kateřina Berková, Ph.D

.……………………………………………………….….

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

………….…………………………..…………….……..

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

………………………….…………………….……….…
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