
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 14.10. 2002

Zúčastněni: Blahuta, David, Hančl, Kristiníková, Krmá�ková, Müller, Novotná, Pavlíková,
                     Zajícová, Burdová, Drexlerová, Baránková, Sochorová
Omluveni:  Kosek, Mrhačová, Příhodová, Vandrolová, Wiliam, Tvrdík
Neomluveni: Smolková, Pavelka
Hosté: Doc.Ing.Petr Pánek,CSc., Holubová

Program jednání

1. Projednání a schválení návrhu programu jednání AS OU pro akademický rok 2002/2003.
2. Upřesnění organizačních zále�itostí a systému práce AS OU.
3. Různé

Přítomní senátoři se se�li v usná�eníschopném počtu a schválili navr�ený program jednání.

Ad1) Návrh programu jednání AS OU pro akademický rok 2002/2003 byl diskutován a na
základě připomínek senátorů bylo dohodnuto přesunout bod programu � Vyhodnocení nového
mzdového předpisu� z června 2003 na měsíc únor 2003 a naopak,  bod programu
� Výsledky kontrolní činnosti ��� z února 2003 přesunout na červen 2003. V průběhu
jednání se dostavil rektor Ostravské univerzity doc. P. Pánek. Předseda senátu přeru�il
jednání, přivítal ho a předal mu slovo. Rektor OU pozdravil senátory u příle�itosti prvního
zasedání senátu v akademickém roce 2002/2003 a popřál jim mnoho pracovních i �ivotních
úspěchů. Ve svém vystoupení dále rektor informoval o připravované náv�těvě náměstka
ministra �kolství, stručně zhodnotil činnost Ostravské univerzity v minulém akademickém
roce. Ve vazbě na  dotazy senátorů informoval o některých investičních záměrech, o předání
nového pavilonu Přírodovědecké fakultě, o evaulaci univerzit a zmínil se také o záměrech,
týkajících se rozvoje univerzity v nejbli��ích letech. Po vystoupení rektora OU přítomní
senátoři v�emi hlasy schválili návrh předlo�eného programu jednání AS OU pro akademický
rok 2002/2003.
Ad2) Předseda senátu upozornil na nutnost zvolení místopředsedy za Studentskou komoru a
takté� zvolení tajemníka senátu. Z těchto důvodů vyzval předseda členy Studentské komory,
aby upozornili své kolegy k pokud mo�no maximální účasti studentských zástupců na pří�tím
jednání senátu, kde by měl být zvolen místopředseda za Studentskou komoru. Přítomní
členové senátu souhlasili s termínem konání AS OU ka�dé třetí pondělí v měsíci, v zasedací
místnosti ZSF OU na ul. Fr. �rámka 3.
Ad3)
a) Předseda informoval o po�adavku předsedy Rady vysokých �kol, týkající se delegování

zástupců RV� na nové volební období od 1.1. 2003 � 31.12. 2005. V této souvislosti za�le
předseda AS OU dopisy k rukám předsedů fakultních senátů s �ádostí o delegování
nových zástupců z jednotlivých fakult. Současně upozornil zástupce Studentské komory
na potřebu zvolení jednoho delegáta, který bude zastupovat Studentskou komoru OU
v RV�.

b) Bylo tlumočeno přání prorektorky pro studijní zále�itosti, aby se členové AS OU a AS
fakult vyjádřili k fungování kreditního systému na OU. Termín zaslání připomínek přímo
na e-mailovou adresu prorektorky je 29.11. 2002.



Návrh programu jednání na listopadovém zasedání AS OU

1) Projednání výroční zprávy OU.
2) Projednání zprávy o hospodaření OU.
3) Volba zástupců do předsednictva AS OU.
4) Různé.

     Pří�tí zasedání AS OU se bude konat dne 18.11. 2002 v 15.30 hod v zasedací místnosti
na ZSF OU, ul. Fráni �rámka 3.

V Ostravě dne 18.10. 2002
                                                                                                      JUDr. Antonín Blahuta
                                                                                                          předseda AS OU


