
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 26.6. 2006

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

Komora studentů:
Franek, Lukešová,  Pavlisková

Omluveni: Bužga, Němcová, Šimoňáková

Hosté: doc. MUDr.Jaroslav Slaný,CSc., Ing. Iveta Weberová

Program:
1. Informace ze zasedání AS OU
2. Děkan doc. MUDr. Slaný, CSc., tajemnice fakulty ing. Weberová

- výsledky z pracovních cest tajemnice fakulty
- informace z jednání rozšířeného KD o rozpočtu fakulty na rok 2006
- informace o čerpání rozpočtu jednotlivých kateder a ústavů v první polovině 

roku 2006
- návrh na strukturální změny děkanátu fakulty
- informace o výsledcích akreditačních řízení

3. Rozpočet ZSF OU na rok 2006
4. Strukturální změny děkanátu fakulty
5. Návrhu kombinované formy PA
6. Změna přijímacího řízení pro obor Ergoterapie
7. Dodatečné přijímací řízení pro studijní obor Radiologický asistent
8. Aktualizace Volebního a jednacího řádu AS ZSF OU

1. Informace ze zasedání AS OU
Mgr. Šobáň informoval AS ZSF OU o závěrech z posledního zasedání AS OU:

• AS OU stanovil harmonogram voleb rektora OU takto:
o Volební období: 18.9.2006. – 16.10.2006 – návrhy kandidátů
o 19.10.2006 – zveřejnění kandidátky
o 25.10.2006 – setkání akademické obce OU
o 6.11.2006 – mimořádné zasedání AS OU – volba rektora

• AS OU schválil výroční zprávu za rok 2005
• Senát  byl  informován  o  investičních  akcích  v objektu  Mlýnská,  která  byla 

předána  s určitými  nedostatky,  sankce  z nedodržení  smlouvy  budou 
předmětem dalšího  jednání.  Areál  Zábřeh  nelze  nabýt  do  správy dříve  než 
v roce 2019, lze ale uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací.

• Senát  byl  informován  o  možnostech  čerpání  ze  sociálního  fondu  –  čerpat 
mohou zaměstnanci s úvazkem 50% a výše.

• Byl schválen inovovaný Disciplinární řád pro studenty OU.



2. Děkan doc. MUDr. Slaný, CSc., tajemnice fakulty ing. Weberová 
a/ Děkan informoval AS ZSF o výsledcích pracovních cest  tajemnice fakulty jiné VŠ, 
    které byly zaměřeny na získání nových poznatků v metodice ekonomického řízení 
    fakulty.
b/ Na základě jednání z rozšířeného kolegia děkana, kde byl diskutován upravený 
    návrh na rozpočet fakulty pro rok 2006, byl tajemnicí fakulty ing. Weberovou a 
    děkanem fakulty předložen senátu upravený návrh na rozpočet pro rok 2006. Senát 
    byl informován o připomínkách 4 vedoucích kateder, kteří nárokovali změny 
    v částkách rozpočtu a o řešení těchto připomínek, které předložila ing. Weberová 
    písemně. 
c/ Senátu bylo podáno písemné vyjádření čerpání rozpočtu jednotlivých kateder a 
    ústavů v rozmezí prvního půl roku 2006. 
d/ Děkan informoval senát o návrhu na zřízení nového místa – správce objektů areálu 
    Zábřeh. Do této doby byla tato funkce řešena dvěma pracovnicemi rektorátu, ne 
    vždy k plné spokojenosti vedení a pracovníků ZSF OU. Děkan navrhuje ponechat 
    kompetence přímo pracovníkovi fakulty. Do nové funkce byl navržen dosavadní 
    tajemník fakulty RNDr. K. Beneš.
e/ Děkan diskutoval se senátory návrh strukturálních změn děkanátu fakulty, kdy 
    kromě zřízení pracovní pozice správce areálu bude vytvořeno ekonomické oddělení 
    (zatím nenaplněno). Referentky personálního oddělení, studijního oddělení, 
    oddělení pro zahraniční vztahy, oddělení pro vědu a výzkum a správce areálu budou 
    podřízení přímo tajemníkovi fakulty, metodicky jsou řízeni svými proděkany. 
    Sekretářka děkana je metodicky řízena tajemníkem. Smyslem změn je efektivnější 
    ekonomické řízení. 
f/ Děkan informoval senát  o výsledcích akreditačního řízení: ZSF OU akreditovala 
    nový studijní obor Ergoterapie. Studijní obor Všeobecná sestra-kombinovaná forma, 
    Ortotik-protetik a Zdravotnické vyšetřovací metody byly AK MŠMT 
    připomínkovány. Po odstranění nedostatků budou tyto obory znovu předloženy AK 
    k posouzení na zasedání v září 2006.

3. Rozpočet ZSF OU na rok 2006
Děkanem fakulty  a tajemnicí fakulty byl předložen senátu upravený návrh na rozpočet 
ZSF pro rok 2006 (viz bod 2b) a o tomto rozpočtu bylo veřejně hlasováno 
Usnesení:
Senát schvaluje návrh rozpočtu ZSF OU pro rok 2006

Hlasování:
Pro:   12 Proti:   0 Zdrželo se:   0

      4.   Strukturální změny děkanátu fakulty
AS ZSF projednal návrh děkana na zřízení nového místa – správce objektu areálu 
Zábřeh (jak bylo uvedeno v bodě 2d). 
Diskuse: Senátoři  vyslovili  určité  pochybnosti  nad  ekonomickými  aspekty  zřízení 
tohoto  nového  pracovního  místa,  diskutovány  byly  i  možné  problémy  při  jednání 
s kompetentními pracovníky na OU.  



Usnesení:  AS ZSF souhlasí se zřízením pracovního místa na zkušební dobu jednoho 
roku. Po jeho uplynutí ukládá senát vedení ZSF analyzovat potřebnost a event. přínos 
tohoto pracovního místa.
Hlasování:
Pro:   10 Proti:   0 Zdrželo se:   2

AS  ZSF  projednal   a  přijal  bez  připomínek  návrh  děkana  na  strukturální  změny 
děkanátu fakulty, jak bylo uvedeny v bodě 2e. 

Hlasování
Pro:   12 Proti:   0 Zdrželo se:   0

5. Návrh kombinované formy PA
Senát  se  po  prostudování  materiálů  předložených PhDr.  B.Dušovou,  PhD.  vyjádřil 
kladně k návrhu kombinované formy studia oboru PA.

Hlasování:
Pro:   12 Proti:   0 Zdrželo se:   0

6. Změna přijímacího řízení pro obor Ergoterapie
Mgr. Kristiníková,  PhD. předložila  senátu návrh modifikace přijímacího řízení  pro 
nově akreditovaný obor Ergoterapie. Vzhledem k časové náročnosti navrhuje změnu 
přijímacích  zkoušek:  talentová  přijímací  zkouška  beze  změn,  teoretická  přijímací 
zkouška  písemný  test  z biologie  a  motivační  pohovor.  Pro  toto  přijímací  řízení 
nebudou použity testy agentury SCIO. Návrh byl AS ZSF schválen. 

Hlasování:
Pro:   12 Proti:   0 Zdrželo se:   0

7. Dodatečné přijímací řízení pro studijní obor Radiologický asistent
AS  ZSF  schválil  dodatečné  přijímací  řízení  pro  bakalářský  tříletý  studijní  obor 
Radiologický asistent, prezenční forma. 

Hlasování:
Pro:   12 Proti:   0 Zdrželo se:   0

8. Aktualizace Volebního a jednacího řádu AS ZSF OU
Senát  prodiskutoval  nutnost  aktualizace  Volebního  a  jednacího  řádu  tak  aby  lépe 
odpovídal změnám ve vysokoškolském zákoně a Volebním a jednacím řádě AS OU. 
Přípravou návrhu byli pověřeni JUDr. Blahuta a Mgr. Šobáň.

Termín dalšího zasedání AS ZSF OU: 11.9.2006 ve 14,30hod.



Zapsala: Mgr. J. Kristiníková, PhD.        Verifikoval: MUDr. L. Martínek


