
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 24. 4. 2007

Přítomni: viz prezenční listina

Komora  akademických  pracovníků:  Bužga,  Kristiníková,  Martínek  A.,  Martínek  L., 
Rydlová, Vyskotová, 

Komora studentů: Lukešová, Šimoňáková

Omluveni: Mrázek, Vrublová, Šobáň, Blahuta, Pavlisková, Kadulová

Hosté: Slaný, Weberová

Program

1. Projednání zprávy o hospodaření ZSF OU za rok 2006
2. Projednání výroční zprávy ZSF OU za rok 2006
3. Projednání návrhu rozpočtu ZSF na rok 2007
4. Projednání  Studijního  zkušebního  a  organizačního   řádu  doktorského  studijního 

programu na ZSF OU
5. Různé

  

Ad1)  Senát  se seznámil  s materiály  o  hospodaření  ZSF OU za rok 2006 a po projednání 
zprávu o hospodaření ZSF OU za rok 2006 schválil. 

Hlasování
Pro                                8 Proti                               0 Zdržel se                          0

Ad2) Senát projednal výroční zprávu ZSF OU za rok 2006 a jednohlasně tuto zprávu schválil.

Hlasování
Pro                                 8 Proti                               0 Zdržel se                          0

Ad3) Děkan informoval senát o mechanizmu tvorby návrhu na rozpočet ZSF OU. Senátory 
byla  kladně  hodnocena  práce  tajemnice  fakulty  Ing.  Weberové  při  vypracování  několika 
variant modelových situací.  Současně byli  senátoři informováni,  že návrh rozpočtu byl  na 
poradě  kolegia  děkana  s vedoucími  kateder  schválen  s výjimkou  doc.Chytila,  který  měl 
některé výhrady. O těchto výhradách dále s tajemnicí fakulty jednal aniž by jednání dospěla 
t.č. k jednoznačnému závěru.
Po diskusi senátorů zda jednat o schválení rozpočtu ZSF OU na rok 2007 v případě výhrad 
jednoho vedoucího katedry, AS ZSF jednohlasně jednání o rozpočtu schválil. Následně byl 
návrh rozpočtu projednán a schválen.

Hlasování
Pro                                 7 Proti                               0 Zdržel se                          1



Ad4)   Vzhledem  k určitým  nejasnostem  se  AS  ZSF  OU  rozhodl  jednat  o  předloženém 
materiálu Studijního, zkušebního a organizačního  řádu doktorského studijního programu na 
ZSF  OU na  svém  příštím  zasedání,  kterého  by  se  měla  zúčastnit  také  proděkanka   pro 
studium.

Ad5) Různé:
• AS ZSF OU se rozhodl zveřejňovat zápisy ze senátu jen na stránkách portálu OU
• Senátorka Lukešová vznesla dotaz ohledně stravování studentů ZSF OU. Ing. 

Weberová  sdělila,  že  je  již  domluvena  se  zástupci  firmy,  která  má  zájem  o 
provozování bufetu. Výsledek sdělí na příštím zasedání AS ZSF OU.

• Vedení fakulty bylo informováno o požadavcích platby za umožnění  souvislé 
praxe v RÚ Hrabyně. Vzhledem k tomu, že podobné požadavky se objevily i na 
jiných zdravotnických pracovištích, kde studenti absolvují povinné stáže a praxe, 
je  nutno  tuto  situaci  řešit  diskusí  vedení  fakulty  s vedením  jednotlivých 
zdravotnických  zařízení.  Děkan  přislíbil  situaci  prošetřit  a  nalézt  adekvátní 
řešení.

Další zasedání AS ZSF OU se koná  15.5.2007 v 16.00 hodin 

Zapsala: Kristiníková
Verifikoval: L.Martínek


