
Zápis ze zasedání AS ZSF OU dne 7.3. 2006

Komora akademických pracovníků: (podle abecedy, bez titulů, viz prezenční listina)
Bužga, Kristiníková, Martínek A., Martínek L., Mrázek, Rydlová, Šobáň, Vyskotová

Komora studentů:
Franek, Lukešová,  Pavlisková, Šimoňáková, Němcová

Omluveni: Blahuta, Vrublová
___________________________________________________________________________

1. Mgr. Šobáň informoval AS ZSF o některých bodech jednání AS OU, které se týkaly 
ZSF OU: 

• Rekonstrukce  gyn.porodnické  kliniky  –  vedení  OU přislíbilo  udělat  maximum při 
jednáních s Ministerstvem financí – v současné době se čeká na vyjádření MF ČR o 
registraci projektu na rekonstrukci.

• Bylo  zpochybněny  informace  finančního  odboru  OU  o  finančních  výhodách 
vypovězení  smlouvy  s firmou  HOSPITERM.  Finančního  odbor  OU   byl  vyzván 
k vyjádření se k tomuto problému na příštím zasedání AS OU.

• V novele VŠ zákona byly změněny některé formulace v souvislosti s nutností vytvořit 
v rámci  hospodaření  univerzity  tři  fondy:  Fond  provozních  prostředků  (dřívější 
formulace „dotace“ se mění na „příspěvek“, což umožní zůstatek prostředků z jednoho 
roku převést jako rezervu do roku následujícího; využití těchto prostředků je volné), 
Fond účelově určených prostředků (prostředky z grantů apod. – nevyužité prostředky 
z jednoho roku lze převést do roku dalšího v maximální možné míře 5%, jsou však 
vázány  na  využití  k původním  účelům)  a  dále fond  dotací  na  rozvoj 
univerzity. finanční stránkou státních dotací, které umožňují nyní převést nevyčerpané 
finance do výšky 5% do dalšího roku.

2. Mgr. Kristiníková, Ph.D. předložila AS ZSF návrh na obsah přijímacích zkoušek na 
dva nově připravené obory: ergoterapie, ortotik-protetik. Výuka v těchto oborech by 
měla po schválení akreditační komisí MŠMT ČR začít od příštího akademického roku 
2006/07.  Oba  obory  již  získaly  schválení  statutu  zdravotnického  pracovníka  od 
MZČR. Návrh obsahu přijímacích zkoušek byl schválen všemi hlasy.

3. AS ZSF se  dohodl na termínech svých následujících jednání, kterými bude vždy první 
úterý v měsíci.

4. Vzhledem k přetrvávající  nejistotě  v souvislosti  s dalším rozvojem fakulty  bude  na 
příštím  jednání  AS  ZSF  v dubnu  za  přítomnosti  děkana  ZSF  OU  projednávány 
možnosti  řešení „katastrofické  vize“  dalšího  rozvoje  fakulty  v případě,  že  nebude 
schválena přestavba a nebude prodloužena nájemní smlouva v areálu Zábřeh.

5. Různé:
Studentky  oboru  Soc.  práce  si  stěžují  na  neúnosnou  situaci  v počítačové  učebně 
v budově  na  ul.Fr.Šrámka,  kde  počítače  blokují  vietnamští  studenti,  kteří  je 
nevyužívají ke studijním účelům, takže není možno si zapsat předměty, přihlásit se na 
zkoušku  atd.  Stížnost  byla  tlumočena  proděkance  pro  studium,  která  již  o  tomto 
problému věděla a slíbila celou záležitost projednat se zodpovědnými osobami.



Další zasedání AS ZSF OU proběhne 4.4.2006 v 15,30 hod.

Zapsala: Mgr. J.Kristiníková, Ph.D. verifikoval: MUDr. L. Martínek
Předseda AS ZSF OU


