
Zápis ze zasedání AS ZSF OU dne 4.4. 2006

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

Komora studentů:
Franek, Lukešová,  Pavlisková, 

Omluveni: Blahuta, Kristiníková, Němcová, Šimoňáková

Hosté: MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., ing. Weberová

Program:
1. Informace z jednání AS OU
2. Příspěvek děkana ZSF OU 
3. Přijímací zkoušky pro obor všeobecná sestra- kombinované studium
4. Volby do AS OU

1.
Mgr. Šobáň informoval AS ZSF o některých bodech jednání AS OU, které se týkaly ZSF OU, 
zvláště pak v souvislosti s rozpočtem OU. 

2.
Pan děkan představil AS novou tajemnici.
Na výzvu AS ZSF z minulého jednání děkan senátu nastínil varianty, které by mohly nastat 
v případě, že by nedošlo k uvolnění potřebné finanční částky na rekonstrukci gynekologicko-
porodnického oddělení. Děkan senát ujistil, že finance na rekonstrukci by se našly a ta by 
proběhla v rozfázovaných krocích. Areál Zábřeh zůstává nadále hlavním těžištěm fakulty. 
AS ZSF byl děkanem informován o současném stavu vytváření rozpočtu ZSF OU a o práci 
rozpočtové komise. Diskutovalo o nutnosti vytvořit kontrolní mechanismy AS ZSF, které by 
kontrolovaly čerpání rozpočtu. 
V souvislosti  s tvorbou  rozpočtových  pravidel  děkan  hovořil  o  systemizaci,  která  by  se 
odvíjela od náročnosti studia, rozsahu výuky a dalších potřeb a měla by na tvorbu rozpočtu 
klíčový vliv.

3.
Mgr.  Vrublová,  Ph.D.  předložila  AS  ZSF  návrh  obsahu  přijímacích  zkoušek  pro  obor 
všeobecná sestra – kombinované studium. Senát jednohlasně schvaluje přijímací zkoušky pro 
obor všeobecná sestra – kombinované studium.Přijímací zkoušky se budou skládat z testu z 
biologie a z testu obecných předpokladů.

4.
Dne 25.4. proběhnou od 9:00-16:00 hod. volby do AS OU. Členy dílčí volební komise ZSF se 
na  základě  rozhodnutí  AS ZSF stali  všichni  členové  AS ZSF,  kteří  nebudou ve  volbách 
kandidovat. Definitivní složení volební komise bude ustanoveno na zasedání AS ZSF dne 
19.4.06. 

Termín dalšího zasedání AS ZSF je stanoven na 19.4.2006 ve 14:00 hod. 

Zapsala: Kateřina Pavlisková        Verifikoval : MUDr. Lubomír Martínek 


