
Zápis ze zasedání akademického senátu Ostravské univerzity dne 16.6. 2003

Zúčastněni -
komora akademických pracovníků:

Du�ová, Dvořák, Gejgu�ová,Chmelová,
Kutnohorská, Květoň, Ludva, Mácha, Přádka,
Tvrdík, Vaněk,

Zúčastněni -
komora studentů:

Hofírek, Horák, Kollárová, Lankočí, Li�ka, Mach,
�ukovský

Nepřítomni: Baar, Bogoszová, Drozd, Málková, Nedomová,
Vítkovský,

Hosté: Doc.Ing.Petr Pánek, CSc., rektor
PhDr.Hana Srpová, CSc., prorektor
Ing.Ladislav Kudela, kvestor

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola zápisu z jednání dne 19.5.2003 (Du�ová) - na www stránkách není uveden

místopředseda za studentskou komoru, je nutno následně doplnit (zajistí
PhDr..Du�ová)

3. Schválení příloh k vnitřním předpisům Ostravské univerzity v Ostravě:

Byly schváleny následující přílohy:
•  Akademické insignie, obřady a medaile OU
•  Řád pro udělování čestné vědecké hodnosti DOKTOR HONORIS CAUSA Ostravské

univerzity v Ostravě
•  Rigorózní řád Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
•  Návrh změn ve Vnitřních předpisech OU v Ostravě (projednáno a schváleno na

kolegiu rektora 2. června 2003)

Zástupci Filozofické fakulty OU (Mácha, Málková, Bogoczová) připomínkovali změny
Studijního a zku�ebního řádu následovně:
1. Domníváme se, �e přeru�ení studia děkanem nebo ředitelem ústavu bez předchozí �ádosti

studenta by mohlo nebýt v souladu s vysoko�kolským zákonem, který nikde takovou
pravomoc děkanům nepřiznává (ani jim ji ov�em výslovně neupírá). Podle § 68
Rozhodování o právech a povinnostech studentů mů�e vedení �koly rozhodnout o
povolení  přeru�it studium (článek c), co� předpokládá předchozí �ádost studenta.

2. Po případném přeru�ení studia se student opět stává studentem dnem opětovného zápisu
(§ 54 Přeru�ení studia). Jestli�e děkan přeru�í studentu studium a on se za týden ke studiu
znovu přihlásí, jak budeme takovou situaci ře�it?

3. Co je �odůvodněný případ� pro přeru�ení studia? Kdo bude odůvodněnost posuzovat a jak
se zajistí transparentnost a srovnatelnost postupu?

4. Navrhujeme alternativní postup: místo nuceného přeru�ení studia zvý�it poplatky na 15
tisíc Kč v prvním roce na 5 tis - 10 tis Kč za ka�dý započatý měsíc v ka�dém dal�ím roce
prodlou�eného studia. Tyto poplatky se mohou stát příjmem univerzity, ačkoliv se zřejmě
svou vý�í nikdy nevyrovnají vý�i ministerských dotací na studenta. Stejně tak nikdy
nezamezíme prodlu�ování studia."

Nebyl schválen : Vnitřní mzdový předpis Ostravské univerzity v Ostravě (informaci podali:
kvestor Ing. Kudela, Doc.Dvořák, CSc.). Byla ustavena pracovní skupina, která připraví
pozměňovací návrhy: Dvořák, Květoň, Mácha, Přádka. Termín: leden 2004
Připomínky k mzdovému předpisu adresujte prosím na Doc. Dvořáka: dalibor.dvorak@osu.cz

mailto:dalibor.dvorak@osu.cz


4. Program činnosti AS OU
•  Září -   Pozvat prorektorku PhDr. Hanu Srpovou,CSc.
                  Příprava harmonogramu volby rektora (Doc. Dvořák)
                  Projednat doplnění Statutu AS OU
                  Pozvat ředitelku knihovny - podklady pro jednání připraví Mgr.Mácha

                        Výklad  k rozpočtu (Doc.Dvořák)
•  Říjen - Dlouhodobý záměr rozvoje OU - (přizvat rektora Doc.Ing. Petra Pánka, CSc.)
•  Listopad -  Příprava rozpočtu OU - pozvat prorektora Prof. RNDr. Jiřího Močkoře,
                         Dr.Sc. a  kvestora Ing.Ladislav Kudelu
•  Prosinec -   Granty OU, pozvat prorektora Doc.RNDr. Tadeusze Siwka,CSc.
•  Leden 2004 - Mzdový předpis OU
                            Univerzitní listy (Gejgu�ová)

5. Různé:
•  Archív AS OU  povede zástupce studentské komory Miroslav Horák (FF OU)
•  Mgr. Mácha po�aduje zařadit  na jednání AS OU následující body, jeho návrh byl AS

OU akceptován:
- dokončení digitalizace katalogu univerzitní knihovny (září, přizvat
ředitelku knihovny)

- separace odpadu a ekologizace provozu OU (říjen, přizvat kvestora Ing.
Kudelu)

- www stránky univerzity (listopad, přizvat prorektora  prof.Močkoře)

Pří�tí zasedání senátu v pondělí 22. září 2003 v 15 hodin  v zasedací místnosti budovy
Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, ul. F.�rámka 3, Ostrava-Mariánské
Hory.

V  Ostravě     26 .6.  2003            
Zapsala:         PhDr. Du�ová Bohdana
Verifikovala: Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Kontakty:
předseda: jednatel:
Doc.PhDr.Jana Kutnohorská,CSc. PhDr.Bohdana Du�ová
e-mail:  Jana.kutnohroska@osu.cz e-mail:  bohdana.dusova@osu.cz
telefon:  597 460 531 telefon:  596 624 141
mobil:    604 182 985 mobil:     605 136 528


