
 Zápis ze zasedání Akademického senátu  Ostravské univerzity
dne 13. 12. 2004

Přítomni dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků: 15
Komora studentů: 6
Hosté: prorektorka pro studium, prorektor pro strategii, organizaci a rozvoj, proděkani pro
studium.
Program jednání AS OU
1. Zahájení, představení nového člena AS OU.
2. Výsledek zasedání legislativní komise AS OU.
3. Vnitřní předpisy týkající se studia na OU.
4. Rozpočet OU.
5. Různé.

BOD 1
Předsedkyně představila nového člena AS OU, zástupce studentů PřF, kolegu Vratislava
Vozníka.

BOD 2
Legislativní komise zohlednila připomínky MŠMT a upravila Volební a jednací řád AS OU
do finální podoby (Příloha č. 2). Text podepsala a předložila ke schválení. 
Diskuse:
Žádné další připomínky.
Usnesení: AS Schvaluje Volební a jednací řád AS OU
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno
Jeden výtisk řádu senát poskytne rektorovi OU.

BOD 3
AS měl předem k dispozici texty vnitřních předpisů OU týkajících se studia. Prorektorka
Málková doplnila předpisy ústním komentářem a odpovídala na dotazy v diskusi. O
předpisech byla diskutováno a hlasováno v následujícím pořadí:

a) Řád přijímacího řízení na OU
Diskuse: žádné připomínky.
Usnesení:AS schvaluje Řád přijímacího řízení na OU
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

b) Řád pro studium cizinců na OU
Diskuse: 
Bogoczová: studijní povinnosti pro cizince – zodpovězeno: stejné jako u ostatních studentů
OU.
Usnesení: AS schvaluje Řád pro studium cizinců na OU
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

c) Poplatky spojené se studiem na OU
Diskuse: žádné připomínky.



Usnesení:AS schvaluje Poplatky spojené se studiem na OU
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

d) Studijní a zkušební řád OU
Diskuse:
Hofírek: rozpor mezi čl. 2, bod 9 a čl. 20 – zohledněno v nové verzi.
Klimeš: připomínky k čl. 6 – zohledněno.
Mach: výhrady k pouze jednomu opravnému termínu – zdůvodněno mj. odkazem na jeden
opravný zápočet, nízké procento využití tzv. 3. termínu a na skutečnost, že navrhovaný SZŘ
upravuje povinnost vyučujících při zadávání termínu a zcela nově umožňuje studentům, aby si
neúspěšně vykonanou zkoušku zapsali ihned v následujícím semestru. 
Rusková: požadavek na kreditní ohodnocení SPZ – zodpovězeno (zkoušku lze prominout,
kreditově je ohodnocena v rámci absolvovaných dílčích zkoušek v 1. etapě studia).
Vaněk: čl. 14 – vysvětleno.
Klimeš: čl. 20/8 s ohledem na velký počet výběrových předmětů na PřF – zapracováno nové
znění. 
Klimeš: čl. 22 – zohledněno.
Vaněk: čl. 25 – zodpovězeno.
Usnesení:
O předpisu bylo hlasováno odděleně v komoře akademických pracovníků (AK) a studentů.
Návrh nebyl ve SK přijat nadpolovičním počtem hlasů, proto nebyl přijat ani celým AS.
Pro: AK 15; 
        SK 3

Proti: AK 0; 
          SK 1

Zdrželo se: AK 0; 
                   SK 2

Neschváleno

e) Stipendijní řád OU
Diskuse: žádné připomínky.
Usnesení: AS schvaluje Stipendijní řád OU
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

f) Disciplinární řád OU
Diskuse: žádné připomínky.
Usnesení:AS schvaluje Disciplinární řád OU
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

g) Univerzitní centrum celoživotního vzdělávání
Prorektorka Málková seznámila AS s účelem vzniku centra a interpretovala námitky děkanů
(proděkana) PdF a FF. Zdůraznila sledované zprůhlednění akcí zajišťovaných dosud
jednotlivými fakultami a snahu odstranit jejich dublování.
Diskuse:
Gejgušová: zajišťování praxí pro celou OU – vysvětleno.
Močkoř: PřF nepodporuje centrum s ohledem na nevyřešené kompetence a nejasná pravidla
financování; doporučuje prorektorce seznámit se se starší koncepcí centra.
Bogoczová: požadavek jednoznačného postoje AS vůči zřízení centra (ano, nebo ne?).
Dušová: Položila prorektorce dotaz, zda mají představu, jak budou zajišťovány odborné praxe
jednotlivých oborů.
Prorektorka Málková: Není představa se zajišťováním.
Závěr: AS se k problematice centra vyjádří až po schválení návrhu v KR.



BOD 4
V úvodu AS odsouhlasil (všemi hlasy) Nutné předpoklady pro schválení rozpočtu OU pro rok
2005 předložené předsedkyní AS (Příloha č. 3). AS také schválil (všemi hlasy) požadavek na
uvolnění z rozpočtu OU na rok 2005 částky 5.000 Kč na provoz AS. S penězi bude nakládat
jednatelka AS. 
Poté prorektor Dvořák prezentoval materiál týkající se principů rozdělování rozpočtu pro rok
2005.
Diskuse:
Močkoř: návrh, aby rozpočet nebyl projednáván, a to z toho důvodu, že prorektor prezentoval
na zasedání AS jiný obsah návrhu rozdělování rozpočtu než ten, který měla ekonomická
komise k dispozici. 
Ludva: požadavek na předkládání  návrhů vedení OU ke schválení AS s větším předstihem a
s ohledem na skutečné koeficienty (nezkreslené údaje).

Vzhledem k tomu, že prorektor Dvořák stáhl svůj původní návrh zaslaný AS, rozpočet bude
projednán po obdržení nových materiálů na dalším zasedání (leden 2005). AS doporučuje
vedení OU zvážit větší míru dotace na podporu tělesné výchovy a sportu na OU.
Usnesení 1:
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

Diskuse 2: 
Ludva: dotaz, jak nový mzdový předpis vyřeší skutečnost zrušení 13. platu.
AS navrhuje nahradit zrušení 13. a 14. platu zvýšením tarifní částky, nikoli nadtarifní složky.
AS navrhuje, aby mzdový předpis byl na pořadu jednání AS v březnu 2005.
Usnesení 2:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

Diskuse 3:
Drozd: dotaz na nákup výpočetní techniky za grantové peníze – zodpovězeno.

BOD 5
a) K zápisu z KR (z 6. 12.): AS požaduje, aby rektor OU informoval AS o investici „Mlýnská“ na

jeho lednovém zasedání.
Diskuse:
Klimeš: podiv nad postupem vedení OU v otázce dlouhodobého výhledu a strategie OU (bod I.5
Zápisu).
b) Aktivity Stavovské unie studentů OU: AS bere obdržený materiál (Příloha č.4) na vědomí.
c) Předsedkyně a jednatelka AS odevzdají starší písemnosti z jednání AS do archivu OU.
d) Výběrové řízení na kvestora OU: AS žádá rektora OU o představení nového kvestora na zasedání

AS v lednu 2005.
e) Jednání předsedů AS v Praze 25. 11. 2004 – zprávu podal dr. Drozd.
f) Uzavření vchodu (zrušení vrátnice pro pěší) do areálu ZSF: AS byl seznámen s dopisem děkana

Horáčka (Příloha č. 5) adresovaným rektorovi OU. Zástupci ZSF podpořili stanovisko děkana ZSF
a zdůvodnili potřebnost zprovoznění diskutovaného vchodu. S argumenty AS souhlasí a žádost
ZSF podporuje.

g) Zástupce AS OU v Radě vysokých škol: tuto funkci bude plnit prof. Močkoř.
Příští zasedání AS OU se uskuteční 17. ledna 2005 ve 14.00 v zasedací místnosti rektorátu. 
Materiály k projednání na tomto zasedání zaslat předsedkyni do 10.1. 2005 do 15 hod.
Zapsala: Bogoczová
Verifikovala: Kutnohorská


