
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 04.02.2008 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Blahuta, Bužga, Feltl,  
Martínek A., Martínek L. Mrázková, Šobáň, Závacká, 
Nepřítomni: Bar, Dvořáček  
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Maršálková, Nedomová 
Nepřítomni: Holíková, Porzerová, Dostál 
 
Hosté (abecedně, bez titulů): Slaný, Sochorová, Weberová  
 
Program: 

1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF 13.12.2007 
Schváleno bez námitek.   

 
2. Zpráva tajemnice Ing. Weberové o přípravě rozpočtu a rozpočtových pravidlech 

Ostravské univerzity a ZSF 
Tajemnice fakulty seznámila senátory s přípravou rozpočtu univerzity a fakulty. 
S ohledem na nové senátory, kteří nejsou zatím plně seznámeni s tvorbou a 
administrací rozpočtu, informovala o jednotlivých prioritách při sestavování 
rozpočtu a přidělováním finančních prostředků jednak fakultám, jednak přímo na 
fakultách jednotlivým ústavům a katedrám. 
K tomuto bodu byly vzneseny dotazy: 
Mgr. Šobáň – jak se nový rozpočet projeví do pokračování TEPu? Odpověď – pro 
studenty je vyhrazena částka 1 mil. Kč, pro zaměstnance si musí každá fakulta 
vytvořit zdroje z doplňkové činnosti. 
Mgr. Bužga – je známo, že některé činnosti zajišťované rektorátními útvary 
přebere fakulta. Bude to zohledněno v objemu peněz, které odvádíme rektorátu? 
Odpověď – s ohledem na vytvoření nových míst na rektorátě a nových procesů, 
které by měly sloužit fakultám, se pravděpodobně s recipročním finančním 
narovnáním nepočítá. 
Dr. Martínek L. – kdy bude pravděpodobně známa částka rozpočtu fakulty? 
Odpověď- přibližně koncem února. 

3. Zpráva tajemnice Ing. Weberové a děkana doc. Slaného o zajištění ostrahy a 
úklidových službách v areálu Zábřeh a na ul. Fráni Šrámka 

a. V areálu Zábřeh došlo k změně firmy, zajišťující úklid a recepční služby na 
vrátnici, z firmy ZENIS s.r.o. na ČOS a.s. Firma ZENIS bude nadále zajišťovat 
pro fakultu domovnické služby. Dle vyjádření paní tajemnice Ing. Weberové je 
tento stav výsledkem ½ ročního výběrového řízení a měl by zajistit úsporu 
přibližně 100 tis. korun ročně. Na Fráni Šrámka došlo k externalizaci 
zaměstnanců, přešli pod firmu ČOS. 
K tomuto bodu byly vzneseny dotazy: 
Dr. Blahuta – je tento krok skutečně správným směrem a přinese skutečně 
reálnou úsporu finančních prostředků? Z 3 jsou jen 2 uklízečky, nezdá se mi 
kvalita služeb. Dá se smlouva s ČOS vypovědět pokud nebudeme spokojeni 
s kvalitou služeb? Odpověď – Ing. Weberová: ano, smlouva je na 2 roky a dá 
se vypovědět. Doc. Slaný: je možné, že částka za služby bude ještě nižší, zatím 
jsme na počátku období a po ½ roce bude vyhodnocena kvalita služeb. 

b. V souvislosti s novou firmou Ing. Weberová žádá o sledování kvality a úrovně 
poskytovaných služeb. Pokud by se vyskytly nesrovnalosti či závady, je třeba 
je hlásit tajemnici. 



4. Studijní a akreditační novinky proděkanky pro studium Dr. Sochorové 
a. Studijní a zkušební řád 

i. díky přeměně IPUSu na fakultu je třeba provést formální úpravy 
ii. byl upraven vážený studijní průměr (čl. 21), díky tomu bude možné 

uznávat známky, které v předmětech získají studenti při zahraničních 
výjezdech (Sokrates apod.). 

iii. bude možné zapsání předmětu v semestru, ve kterém se nevyučuje, za 
účelem vykonání zápočtu (např. zápočtový test, pokud student jinak vše 
splnil) 

b. směrnice o předběžném zápisu – jednotný čas pro přístup k zápisu (již se 
nestane, aby někdo se dostal do systému z vně univerzitní sítě dříve, než 
studenti, kteří přijdou k zápisu na univerzitu. 

c. Evaluace 
i. 27.02.2008 v Aule OU v 15:00 se uskuteční prezentace výsledků 

evaluace. Budou zde prezentovány informace o výsledcích a metodice 
tvorby evaluace, o rozdílných hodnotách a postojích na jednotlivých 
fakultách. Je zvána celá akademická obec (studenti i vyučující).  

d. počet studentů na fakultě 
i. k 31.10.2007 je stav studentů 1110+23 v přerušení studia, počet 

účastníků CŽV je v tuto chvíli 76 (14 mentor klinické praxe, 20 
pediatrické ošeř. a 42 společenská patologie a logistika terénních 
situací). 

e. nové akreditace a plány do budoucna 
i. úspěšně prošlo navazující Mgr. studium ošetřovatelství v specializaci 

pediatrie a geriatrie. 
ii. připravuje se nový studijní obor nutriční terapeut. Přípravou tohoto 

programu byla pověřena Mgr. Zavadilová z Ústavu fyziologie a 
patofyziologie. 

iii. v plánu je příprava tří navazujících magisterských programů (intenzivní 
péče v ošetřovatelství, RTG asistent a fyzioterapie). 

iv. Z hlediska zákona 96/2004 Sb. máme v podstatě pokryto celé spektrum 
zdravotnických profesí. Výjimkou je farmakologický asistent, který je 
blokován odbornou společností a zdravotně sociální pracovník spolu se 
zubním technikem. 

5. Volba děkana ZSF pro volební období 2007-2010 
Konec funkčního období současného děkana doc. Slaného vyprší k 31.10.2008. 
Čtyři měsíce před koncem tohoto období je třeba vyhlásit volby. Proto je 
předběžně stanoveno datum prvního kola volby, s ohledem na harmonogram 
akademického roku a zvyklosti na fakultě, na 16.04.2008. Akademická obec 
s představením kandidátů na funkci děkana fakulty je předběžně určena na 
8.4.2008. 

6. Různé 
a. předseda senátu Dr. Martínek informoval o záměru požádat o přidělení 

oprávnění předsedovi a místopředsedům vyvěšovat zápisy a oznámení ze 
zasedání senátu. Bude konzultováno s garantem webové větve fakulty. 

b. Studentská komora připomněla neaktuálnost seznamu členů senátu a chybějící 
informace k jednotlivým osobám, zvláště pak emailový kontakt. Bude řešeno. 

 
 
Další zasedání senátu se uskuteční dne 17.3.2008 v budově děkanátu ZSF OU v 15.00 hod.  
 
Zapsal: M. Bužga 
verifikoval: L. Martínek 


