
Zápis ze zasedání AS ZSF  dne 8.2.2006

Komora akademických pracovníků: (podle abecedy, bez titulů)
Blahuta, Bužga, Martínek A., Martínek L., Mrázek, Šobáň, Vrublová, Vyskotová

Komora studentů:
Franek, Němcová, Pavlisková, Šimoňáková

Omluveni: Kristiníková, Lukešová, Rydlová

Hosté:ing.MUDr.Miroslav Přádka, Ph.D.,MUDr.Jaroslav Slaný,CSc.,RNDr.Sochorová, Ph.D.

Program: 
1. Informace z jednání AS OU
2. Informace k plánované rekonstrukci areálu v Zábřehu
3. Informace děkana ZSF o akreditačních řízeních
4. Informace proděkanky Sochorové o vyplácení ubytovacího a sociálního stipendia
5. Ostatní

1.

Mgr.Šobáň seznámil  členy  AS ZSF s diskuzí,  která  proběhla  v souvislosti  se  zamýšlenou 
rekonstrukcí areálu ZSF v Zábřehu na půdě AS OU. 
Vzhledem ke končícímu volebnímu období AS OU bude svolána akademická obec . Toto 
setkání je navrženo na březen 2006. Program bude zpracován.

2.

Prorektor  Přádka informoval  AS ZSF o investičních akcích plánovaných od roku 2002 a 
zejména pak o aktuální situací týkající se rekonstrukce a výstavby v areálu v Zábřehu. Tato 
informace  byla  reakcí  vedení  OU na  dopis  adresovaný  na  únorové  zasedání  AS  OU,  ve 
kterém AS ZSF a vedení ZSF vyjádřilo značné obavy o  budoucnost areálu Zábřeh a možných 
vážných důsledcích na výuku v následujících letech. 
Dle informace prorektora odbor MŠMT, který se zabývá investicemi požaduje další doložení 
žádosti  před  registrací,  problematickým  bodem  zůstává  navíc  otázka  vlastnictví  majetku 
(majetek města).  Prorektor přislíbil  intenzívní jednání na ministerstvech školství  i  financí. 
Další jednání pak musí proběhnout i na půdě OU, zejména vzhledem v významnému čerpání 
z finančních prostředků OU. 
Proděkanka Sochorová a Mgr. Šobáň informovali o rizicích, která by nastala v případě, že by 
nedošlo k navýšení objemu prostor pro výuku nových oborů. Fakultě by tak chyběly prostory, 
se kterými se počítalo při podávání žádostí o akreditaci nových oborů. Tyto informace již 
několikrát  předali  vedení.  Prorektor  Přádka  však  chce  ještě  jednou  vypracovat  znovu 
požadavky fakulty. 



3. 

Děkan informoval o jednání u předsedy Akreditační komise MŠMT prof. Stránského dne 
18. 1. 2006. Akreditační komise dne 31.1.-1.2. 2006 schválila prodloužení akreditace oboru 
Všeobecná sestra a oboru Porodní asistentka
Děkan zároveň informoval AS ZSF o jednáních na MZ ČR v souvislosti s neúnosně dlouhou 
dobou projednávání akreditačních spisů. Při tomto jednání MZ uznalo svou chybu a slíbilo 
okamžitou nápravu. 

4.

Proděkanka Sochorová informovala AS ZSF o změnách při vyplácení ubytovacích stipendií. 
Studenti jsou povinni si o toto stipendium zažádat sami. Žádost o vyplacení stipendia za první 
čtvrtletí je možno podat nejpozději do 14.dubna.  Sociální stipendia jsou vázána na vyplácení 
přídavku na děti. První stipendia se začnou vyplácet v červenci a to zpětně.

5.

Docent Martínek žádal děkana o zajištění koordinací praxí na úrovni vedení nemocnice a 
vedení školy. 

Další zasedání  AS ZSF se bude konat 7.3.2006 v 15:00.

Zapsala: Kateřina Pavlisková    Verifikoval MUDr Lubomír Martínek


