
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 11.9.2007

Komora akademických pracovníků: Bužga, Martínek A., Kristiníková, Blahuta, Martínek 
L. Mrázek, Vrublová, Vyskotová, Šobáň

Komora studentů: Lukešová, Pavlisková

Hosté: Weberová, Slaný, Sochorová

Program:
1. Projednání  upraveného  Studijního,  zkušebního  a  organizačního  řádu  doktorského 

studijního programu na ZSF OU v Ostravě (příloha)
2. Projednání  změn  podmínek  přijímacího  řízení  pro  studijní  program  Radiologický 

asistent - prezenční forma (příloha) 
3. Informace z posledního zasedání AS OU
4. Směrnice děkana 2007/1, která upravuje organizaci SZZK na ZSF OU
5. Projednání harmonogramu voleb do AS ZSF
6. Různé

Ad1) Studijní,  zkušební  a  organizační  řád  doktorského  studia  sociální  práce  byl  po 
připomínkách  ze  strany  studentské  komory  a  úpravách,  projednaných  oborovou  radou 
projednán a schválen s vyloučením části c, článku 2, odstavec 10.

Hlasování:
Pro:   11 Proti:   0 Zdrželo se :   0

Ad2) Vedoucí Ústavu zobrazovacích metod ZSF OU MUDr. J.Chmelová, PhD. předložila 
senátu k projednání změnu podmínek přijímacího řízení pro studijní program Radiologický 
asistent – prezenční forma. Změna se týkala především vypuštění SCIO testů všeobecných 
studijních  předpokladů.  Návrh  objasnila  proděkanka  pro  studium vysvětlením současných 
rozdílných  parametrů  pro  kombinovanou  a  prezenční  formu  studia.  Vedoucí  ústavu 
navrhovala stejné parametry pro přijímací řízení pro obě formy studia, tzn. že i v přijímacím 
řízení pro prezenční formu by se nevyužívalo SCIO testů. Senát po diskusi zohledňující snahu 
o sjednocení přijímacích podmínek a maximální objektivitu na všech katedrách ZSF  zaujal 
k návrhu zamítavé stanovisko.

Hlasování:
Pro:   0 Proti:   10 Zdrželo se :   1

ad. 3) Mgr. Šobáň  seznámil senát se vznikem nové Fakulty umění, která začíná svou činnost 
datem 1.8.2007

ad.4) Proděkanka pro studium seznámila senát se Směrnicí děkana č.1/2007, která upravuje 
organizaci SZZK na ZSF OU. Její dodržování je závazné pro všechny studijní obory. 

Hlasování:
Pro:   11 Proti:   0 Zdrželo se :   0



ad.5) V důsledku  ukončení  funkčního  období  současného  AS  ZSF  OU  byla  předběžně 
diskutována organizace voleb, které proběhnou v listopadu2007. Přesný harmonogram voleb 
bude projednán na příštím zasedání senátu s ohledem na aktuálně platný volební a jednací řád 
AS ZSF, t.č. projednávaný legislativní komisí AS OU. 

ad. 6) Senát pozdravil děkan fakulty a popřál senátu mnoho úspěchů v novém akademickém 
roce.  Seznámil  senátory  s personálními  změnami,  které  nastaly  k 1.9.2007:  do  funkce 
referentky pro zahraniční styky se po mateřské dovolené vrátila Mgr. Marie Marek, z funkce 
správce areálu Zábřeh odešel RNDr. Karel Beneš, funkce byla tímto zrušena.

Proděkanka pro  studium seznámila  senát  se  změnami  studijních  programů sociální  práce, 
které se připravují v souvislosti se strukturálními změnami ZSF OU. Také upozornila senát na 
možnost  čerpání  prospěchového  stipendia  pro  letošní  akademický  rok  vzhledem k částce, 
která je na stipendijním fondu.

Tajemnice  fakulty  Ing.  Weberová seznámila  senát  se  svou aktivitou,  kterou podnikla  pro 
zajištění  stravování  studentů  v areálu  Zábřeh.  Byla  vytvořena  smlouva  se  stravovacím 
zařízením pod správou SODEXO, upraveny předpisy OU a smlouva byla právně ošetřena jak 
právníky  zmíněné  organizace  tak  univerzitními  právníky.  V konečné  fázi  však  nebyla 
podepsána kvestorkou OU. Problém stravování bude vzhledem ke své aktuálnosti předmětem 
dalšího jednání vedení fakulty (vysvětlení ze strany vedení OU) a případně opět otevřen na 
AS ZSF OU.
Tajemnice fakulty dále informovala senát o úspěšném vyřešení částečného stravování v areálu 
Zábřeh formou zřízení bufetu v budově děkanátu. 

Další zasedání senátu se uskuteční: 2.10.2007 (přeloženo na 16.10.2007)
Zapsala: J.Kristiníková
Verifikoval: L.Martínek


