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Zápis ze zasedání AS OU 15. 3. 2021 

Číslo jednací: OU-16292/90-2021 

Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Čech, Dvořáková, Hanusková, Honová, Kanabe, Kocur, Kočárek, 

Krhutová, Kubíčková, Kuděla, Kusák, Lisník, Malach, Miffek, Murinová, Musialová, 

Novotný, Ožana, Paulíček, Plevová, Poruba, Pumprová, Rodek, Rumpel, Ružinský, 

Skopelidou, Skýpala, Sochorová, Tichá, Václavíková, Vaňková, Velek, Zegzulková 

Vedení: Antonín, Drozd, Fux, Hradecký, Jandačka, Kowolowski, Lata, Maďar, Štěpnička, 

Zářický 

Hosté: Pala (IT podpora), Smolka, Špička, Šumberová 

Omluveni: Dvořáček, Ferdiánová, Krupa, Theuer 

Neomluveni: --- 

Přítomných akademiků: 22 

Přítomných studentů: 12 

 

Program zasedání 

1. Schválení programu jednání 
2. Volby do AS OU na další funkční období 2021-2024 + volba člena volební komise  
3. Předchozí souhlas se jmenováním členů Rady pro vnitřní hodnocení AS OU 

nominovaných VR OU a rektorem 
4. Schválení Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení za rok 2019 
5. Návrh Strategického záměru OU 2021-2025, návrh Plánu realizace SZ na rok 

2021, Návrh Plánu investičních aktivit 2021-2030 
6. Návrh Pravidel rozdělení příspěvku institucionální části příspěvku ze státního 

rozpočtu na vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace na Ostravské univerzitě 2021-2025 
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7. Rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací 
činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace na Ostravské univerzitě na rok 2021.  

8. Informace o investiční výstavbě Ostravské univerzity na Černé louce  
9. Různé  

 

Plevová zahájila v 13:01 hod. online zasedání AS OU. Doporučila všem přítomným, aby 

když budou hovořit, aby si zapnuli kameru.  

Přivítala všechny přítomné a novou senátorku SK za LF Bc. Valerii Skopelidou. Za SK 

abdikovala Kurtinová z FU, náhradníci je Elizabeth Kanabe. 

Připomněla všem přítomným, že vešel v platnost nový Jednací řád, který zaslala 

senátorům, předsedům fakultních senátů a rovněž děkanům a řediteli ústavu. Pro 

přehlednost byly v dokumentu zaznačeny změny. Změnou, která se bude týkat již 

tohoto senátu je, že se z každého zasedání AS OU pořizuje zápis a zvukový, příp. 

zvukově obrazový záznam jednání, Který bude do 5 pracovních dnů zveřejněn v 

neveřejné části internetových stránek OU a link na záznam bude součástí zápisu. Bude 

využita služba Microsoft Stream (https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-

365/microsoft-stream), kam má přístup každý zaměstnanec a student OU. Bude 

vytvořen neosobní administrátorský účet s názvem admin.stream@, který bude 

oprávněn nahrávat a editovat videa zasedání senátu, práva tohoto účtu budou 

„propůjčena“ pro potřebu AS OU v současné době Bc. Palovi. Zodpovědnou osobou 

rozhodující o „propůjčení“ práv účtu admin.stream@ bude vždy předseda senátu. Bude 

vytvořen Kanál pro potřeby velkého AS s název: Akademický senát OU a zde budou 

postupně ukládány všechny nahrávky z jednání. 

Zápis1 z dnešního jednání vyhotoví Plevová a Badošek.  

Počet senátorů v době zahájení jednání: 26 (v čase 13:01). AS OU je usnášeni schopný. 

                                       
1 Zápis z dnešního a dalších jednání bude odkazovat s uvedenými časy na audio(video) záznam s uvedením časů 
řečníků a projednávaných bodů (časy jsou orientační, mohou se o několik vteřin lišit). 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-stream
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-stream
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Ad 1) Schválení programu jednání AS OU 

00:09:03   Plevová otevřela diskusi k navrženému programu (Přílohy k jednání viz. 

Přílohy k jednání).  

Nikdo ze členů AS OU neměl připomínky. Plevová připomněla způsob hlasování při 

online zasedání a přistoupila k hlasování. Hlasuje 29 senátorů. 

Hlasování  
Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  
Výsledek hlasování: pro: 29, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Ad 2) Volby do AS OU na další funkční období 2021-2024 + volba člena volební komise 

00:11:35 Plevová uvádí bod jednání a na úvod senátory informuje, že v daném bodu 

projednáme dovolbu člena VK AS OU, volební seznamy, průběhu el. voleb, aktualizaci 

manuálu. 

K danému bodu byli pozváni nově zvolený předseda VK AS OU dr. Smolka a z právního 

oddělení OU Mgr. Špička.  

00:12:19 Plevová předává slovo doc. Čechovi 
00:12:20 Čech informuje o volbě nového předsedy, o své rezignaci na funkci ve VK AS 
OU, řešení volebních seznamů 
00:13:28 Plevová upřesňuje problematiku volebních seznamů  
00:14:11 Špička vysvětluje volby, volební seznamy a právo volit 
00:16:05 Smolka se vyjadřuje k návrhu Špičky ohledně voleb 
00:16:35 Plevová informuje o rozeslání dopisu o volbách 
00:17:03 Smolka informuje o místě vyvěšení seznamu voličů 
00:17:37 Václavíková komentuje volební seznamy 
00:19:30 Smolka odpovídá 
00:20:53 Velek se dotazuje na formu návrhu člena senátu 
00:21:44 Špička definuje vhodné formy podání návrhu 
00:23:15 Velek žádá zveřejnění pravidel návrhu 
00:24:06 Smolka odpovídá 

https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A21C08B51436D24198&tmp=dtp5695208976417652113.tmp471
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00:24:28 Václavíková navrhuje legalizovat hlasováním jiné formy podání 
00:25:50 Špička komentuje časovou náročnost změn závazných dokumentů 
00:29:55 Plevová navrhuje alternativu sken/podpis 
00:30:27 Sochorová hovoří o možnostech doručení návrhu 
00:31:19 Špička rozšiřuje informaci o studentech v dané věci 
00:32:05 Smolka informuje o rozeslání informace k volbám 
00:32:35 Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 33 senátorů. 

00:35:48 Rodek hlásí technickou nemožnost hlasovat formulářem, verbálně hlasuje 
PRO usnesení 

Hlasování  
Usnesení: AS OU schvaluje doc. Mgr. Jiří Brňovjáka, Ph.D. členem Volební komise AS 
OU  
Výsledek hlasování: pro: 33, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení bylo přijato. 

Ad 3) Předchozí souhlas se jmenováním členů Rady pro vnitřní hodnocení AS OU 
nominovaných VR OU a rektorem 

00:37:11 Plevová uvádí bod jednání. 

Komentář: 
K 31. 3. 2021 končí funkční období 8 členům Rady pro vnitřní hodnocení OU. Tři 
z těchto členů byli v souladu se zákonem nominováni za AS OU, dva členové a 
místopředseda RVH OU za rektora OU a dva členové za VR OU. 
Nominace za rektora OU: 
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (místopředseda RVH OU) 
doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D. 
doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. 
Nominace za VR OU (nominováni na zasedání 24. 2. 2021): 
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. 
Nominace za AS OU (nominováni na zasedání 15. 2. 2021): 
doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. 
doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. 
Mgr. Jiří Skýpala (studentský zástupce) 
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00:37:20 Plevová předává slovo rektorovi 
00:37:20 Lata informuje o návrhu členů RVH 
00:38:35 Plevová otevřela diskuzi k danému  
00:38:40 Plevová žádá připravit tajné hlasování  
00:41:09 Plevová přistoupila k tajnému hlasování. K hlasování pozváno 33 senátorů, 
hlasovat reálně může 31. 

00:42:20 Rodek hlásí že nemůže hlasovat ve formuláři, zdržuje se hlasování 
00:43:09 Honová hlásí neaktivní submit v hlasovacím formuláři – nemůže hlasovat 

Tajné hlasování  
Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává 
rektorovi souhlas se jmenováním: doc. RNDr. Pavla Drozda, Ph.D., doc. PhDr. Denisy 
Labischové, Ph.D., prof. Mgr. Jana Malury, Ph.D., prof. RNDr. Tomáše Pánka, Ph.D., doc. 
Mgr. Davida Zahradníka, Ph.D., doc. PhDr. Zuzany Sikorové, Ph.D., Mgr. Jiřího Skýpaly 
členy Rady pro vnitřní hodnocení OU. A jmenováním doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. 
jako místopředsedy Rady pro vnitřní hodnocení OU. 
Výsledek hlasování:  
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.             pro: 29, proti: 0, zdrželi se: 2 
doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D.             pro: 27, proti: 0, zdrželi se: 4 
doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.  pro: 31, proti: 0, zdrželi se: 0 
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.                pro: 27, proti: 0, zdrželi se: 4 
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.          pro: 30, proti: 0, zdrželi se: 1 
doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.        pro: 31, proti: 1, zdrželi se: 0 
doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.      pro: 29, proti: 0, zdrželi se: 2 
Mgr. Jiří Skýpala                                     pro: 25, proti: 2, zdrželi se: 4 
Usnesení bylo přijato. 
 
Ad 4) Schválení Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení za rok 2019 

Komentář:  
8. 2. 2021 byl Radou pro vnitřní hodnocení schválen Dodatek Zprávy o vnitřním 
hodnocení za rok 2019. Dne 24. 2. 2021 byl tento Dodatek projednán VR OU.  
V souladu s § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je tento 
dodatek předložen ke schválení AS OU.  
Příloha č. 16: Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení za rok 2019  

00:45:11 Plevová předává slovo rektorovi 



 

 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7  701 03 Ostrava / Česká republika 
e-mail: ilona.plevova@osu.cz / telefon: +420 553 461 605, +420 730 581 036 

www.osu.cz/akademicky-senat 

 

00:45:16 Lata předal slovo Šumberové 
00:45:18 Šumberová informuje o nutnosti dodatku dle novely VŠ Zákona 
00:47:15 Plevová otevřela diskusi 
00:47:28 Václavíková rozporuje grafiku dokumentu 
00:47:50 Plevová žádá abecední řazení zkratek 
00:48:20 Šumberová potvrzuje následné opravy 
00:48:50 Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 32 senátorů.  

Hlasování 
Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje 
Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení za rok 2019.  
Výsledek hlasování: pro: 30, proti: 0, zdrželi se: 2  
Usnesení bylo přijato. 

Ad 5) Návrh Strategického záměru OU 2021-2025, návrh Plánu realizace SZ na rok 
2021, Návrh Plánu investičních aktivit 2021-2030 

Komentář:  
Rektor předkládá v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
návrh Strategického záměru OU na období 2021-2025, návrh Plánu jeho realizace 
s konkretizací aktivit pro rok 2021, Plán investičních aktivit na období 2021-2030. 
Dokumenty jsou projednány Vědeckou radou OU. 
Příloha 9: Návrh SZ OU 2021-2025 
Příloha 10: Návrh Plánu SZ OU 2021 
Příloha 11: Plán investičních aktivit 2021-2030 

00:51:53 Plevová předává slovo rektorovi. 
00:52:11 Lata popisuje úpravy dokumentu od minula na základě konzultace s MŠMT 
00:53:15 Plevová otevřela diskusi  
00:53:23 Šumberová informuje o komunikaci s MŠMT v souvislosti s tímto 
dokumentem 
00:59:46 Plevová otevřela diskusi 
01:00:14 Václavíková komentuje barevné klíčování dokumentu 
01:00:44 Šumberová toto komentuje  
01:01:07 Sochorová komentuje grafickou úpravu dokumentu 
01:01:40 Šumberová informuje o přepracování a AJ verzi 
01:02:26 Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 33 senátorů.  
01:05:00 Rodek hlásí nemožnost hlasovat formulářem, verbálně hlasuje PRO   
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Hlasování 
Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách schvaluje 
Strategický záměr OU 2021-2025 a Plán realizace Strategického záměru OU 2021 
včetně příloh.  
Výsledek hlasování: pro: 29, proti: 1, zdrželi se: 3. 
Usnesení bylo přijato. 

Ad 6) Návrh Pravidel rozdělení příspěvku institucionální části příspěvku ze státního 
rozpočtu na vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace na Ostravské univerzitě 2021-2025 

Komentář:  
Rektor předkládá v souladu se Statutem OU, čl. 61, odst. 3, s Pravidly pro poskytování 
příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT pro rok 2021 a s Pravidly 
poskytování institucionální podpory na dlouholetý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace v segmentu vysokých škol v působnosti MŠMT na léta 2021 až 2025 návrh 
Pravidel rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací 
činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace na Ostravské univerzitě 2021-2025 včetně Přílohy č. 1 s referenčními 
hodnotami vybraných ukazatelů. Tento dokument byl konsensuálně projednán na 
velkém kolegiu rektora dne 1. 3. 2021.  
Příloha č. 12: Pravidla rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu na 
vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace na Ostravské univerzitě 2021-2025 
Příloha č. 13: Příloha č. 1 k Pravidlům – Referenční hodnoty vybraných ukazatelů 

01:06:15 Plevová předává slovo rektorovi 
01:06:20 Lata popisuje jednání o přípravě tohoto dokumentu 
01:07:36 Fux komentuje dokument, jeho přípravu, historii, komunikaci s děkany, 
úpravy dle MŠMT. Dále popisuje jednotlivé položky přílohy č. 12., poukazuje na 
existenci položek PVa a PVk, dále na změny oproti původním podkladům. 
01:22:05 Šumberová popisuje přílohu č. 13 v návaznosti na akreditace, strategii 
rozhodování, konstrukci financí za studenty  
01:31:25 Lata komentuje vývoj metodiky a spolupráci s děkany 
01:32:24 Fux popisuje pravidla referenčních hodnot, přípravu mechanismu sankcí, 
parametry K, DKRVO, změnu ve financování ústavů 
01:50:50 Badošek přebírá pozici předsedajícího senátu – Plevová se vzdálila 
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01:51:02 Sochorová cituje ze zápisu EK AS OU (viz Příloha Zápis EK AS OU), které 
proběhlo 5.3.2021, závěry EK, zejména nedoporučení fixovat pravidla na pět let. 
Pravidla rozdělení příspěvku byla po jednání EK s kvestorem doplněna o článek V. 
01:53:43 Václavíková se ptá se na jednotlivé údaje v příloze č. 13 
01:54:26 Šumberová popisuje dohodu o rozdělení studentů učitelství mezi fakultami 
01:55:40 Václavíková se dotazuje na detaily 
01:56:00 Šumberová zdůvodňuje rozdíly v jednotlivých položkách 
01:57:30 Václavíková se dotazuje na položku publikující akademik 
01:58:14 Šumberová odpovídá 
01:59:03 Václavíková uvádí modelový příklad  
01:59:55 Lata popisuje důvody nové položky publikující akademik 
02:00:52 Šumberová vysvětluje důvody proč je indikátor zaveden 
02:02:27 Václavíková uvádí příklady a dopady u některých akademiků, dopady 
pandemie COVID19 na mobility 
02:03:40 Šumberová informuje o přístupu MŠMT 
02:04:46 Lata vysvětluje záměr indikátoru pro potřeby OU 
02:06:08 Badošek předává předsednictví Plevové 
02:06:33 Sochorová komentuje dohodu děkanů o rozdělení příspěvku, uvádí konkrétní 
čísla z historie, kdy také LF dostala v rámci rozdělení PVA menší podíl, než byla realita, 
a toto se nyní opakuje, ptá se na nezohlednění studií v cizím jazyce v rámci kritérií PVK 
02:14:58 Fux předává slovo kancléřce 
02:15:53 Šumberová vysvětluje pravidla konstrukce pravidel rozdělení v historii, 
strategii OU, nefinancované studenty, dimenzování dle 1. ročníku, studentokredity 
02:25:57 Sochorová se ohrazuje proti tvrzení stran navýšení studentů, hovoří o 
společenské relevanci 
02:28:10 Šumberová popisuje data z roku 2015 a 2017, hovoří o studiích v cizím jazyce 
02:30:30 Velek se dotazuje na detaily položky publikující akademik 
02:32:24 Šumberová odkazuje na pravidla NAÚ 
02:34:16 Ožana se dotazuje na SVV a jeho souvislost s DKRVO 
02:34:45 Šumberová odpovídá 
02:35:46 Kusák se dotazuje na PVa u PdF pro rok 2021, proč je pokles 
02:38:24 Šumberová odpovídá co vedlo k dané konstrukci, omezení soupeření o 
studenty mezi fakultami, změny v KEN 
02:45:04 Fux upozorňuje na multidimenzionalitu stavby dokumentu 
02:46:16 Kusák se dotazuje na fond P 
02:48:21 Fux odpovídá ohledně dohody děkanů FF, PřF, PdF 

https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A21C09B85305H77935&tmp=dtp5695208976417652113.tmp471
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02:49:20 Šumberová komentuje dotační tituly pro PdF 
02:51:48 Kubíčková stahuje svůj dotaz pro již jednou sdělené 
02:52:00 Pumprová hovoří o položce publikující akademik, dotazuje se na vybrané 
publikace mimo SCOPUS a WoS 
02:52:58 Šumberová hovoří o nezohledňování položky Jost  
02:54:46 Jandačka hovoří o rozdělení položky P mezi fakultami, poměru, vývoji počtu 
studentů na PdF a demografii 
02:58:37 Lata hovoří o dohodě děkanů o rozdělení položky P, dále o počtech studentů 
v budoucnu 
03:00:15 Hradecký komentuje vyjádření Jandačky, problematiku podpory chybějících 
aprobací a DKRVO  
03:04:56 Lata komentuje specifikaci 
03:05:35 Fux informuje o zaslání nové verze pravidel rozdělení děkanům 
03:07:06 Hradecký hovoří o nedoručení nové verze pravidel 
03:07:39 Antonín hovoří o dohodě mezi fakultami ohledně fondů F a P v historii 
03:09:20 Badošek komentuje termín „umělé navýšení KEN“ pro PdF, imatrikulaci 
studentů na fakultě v případě mezifakultních oborů 
03:11:25 Lata odpovídá 
03:12:13 Fux informuje o pravidlech K a pravidla vyloučení publikace s více než 30 
autorů, návaznost na DKRVO 
03:13:57 Hradecký potvrzuje přijetí nové verze pravidel rozdělení  
03:14:13 Čech komentuje vystoupení Veleka ohledně položky publikující akademik 
03:16:29 Lata odpovídá Čechovi o pravidlech NAÚ  
03:18:06 Čech poukazuje na dublování RIV a Publ 
03:18:20 Lata odpovídá a komentuje nepublikující akademiky 
03:19:39 Šumberová hovoří o excelentních publikacích a požadavcích NAÚ 
03:22:23 Jandačka komentuje excelenci a publikující autory, indikátor P a rekonstrukci 
dohody 
03:25:01 Velek naznačuje rozpor mezi publikujícím akademikem a excelencí, uvádí 
problematiku malých úvazků ve vztahu k položce publikující akademik 
03:27:46 Šumberová upřesňuje klasifikaci položky publikující akademik 
03:31:25 Lata navrhuje odměnu 
03:31:46 Velek komentuje 
03:32:20 Plevová upozorňuje na aktuální čas, doporučuje jako vhodné důležité 
dokumenty předkládat k diskuzi dříve, než mají být schvalovány 
03:33:17 Drozd vysvětluje problematiku Jost – indexace časopisů 
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03:34:21 Plevová navrhuje tajné hlasování. Hlasuje 32 senátorů.  

Tajné hlasování 
Usnesení: AS OU schvaluje návrh Pravidel rozdělení institucionální části příspěvku ze 
státního rozpočtu na vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace 2021-2025 vč. Přílohy č.1. 
Výsledek hlasování: pro: 20, proti: 3, zdrželi se: 9. 
Usnesení bylo přijato. 

Ad 7) Rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací 
činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace na Ostravské univerzitě na rok 2021.  

03:37:25 Plevová předává slovo rektorovi 
03:37:30 Lata předává slovo kvestorovi 
03:37:48 Fux komentuje konkrétní čísla v návaznosti na pravidla rozdělení z podkladů 
03:53:27 Plevová otevřela diskusi 
03:53:46 Malach komentuje rostoucí personální obsazení pracovišť rektorátu 
03:54:56 Lata popisuje potřeby OU v právních službách, poradenském centru a PR 
oddělení 
03:56:29 Šumberová hovoří o rozložení právníků na oddělení rektorátu, celkové 
financování, způsoby hrazení poradenského centra 
03:59:55 Malach děkuje za odpověď 
04:00:23 Fux popisuje přínos PR oddělení pro počet přihlášek na OU 
04:00:50 Plevová navrhuje tajné hlasování. Hlasuje 29 senátorů.  

Tajné hlasování 
Usnesení: AS OU schvaluje rozdělení institucionální části příspěvku ze státního 
rozpočtu na vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace na rok 2021. 
Výsledek hlasování: pro: 20, proti: 2, zdrželi se: 7. 
Usnesení bylo přijato. 

Ad 8) Informace o investiční výstavbě Ostravské univerzity na Černé louce 

04:03:40 Plevová předává slovo kvestorovi 
04:03:45 Fux informuje o průběhu stavby a referování ze stran zhotovitele 
04:03:30 Plevová otevřela diskusi. Dotazy nejsou. 
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Ad 9) Různé 

04:04:48 Plevová otevřela bod 9 a vyzvala k návrhům k projednání 
04:04:50 Sochorová položila dotaz v souvislosti se stipendijním řádem a prospěchovým 
stipendiem ohledně studentů v současné situaci, kdy nedojde k ukončení studia ve 
standardní době z důvodu např. nemožnosti dokončit VŠKP 
04:06:52 Lata požádal o nové položení dotazu pro ztrátu spojení 
04:06:53 Sochorová opakuje dotaz  
04:07:48 Šumberová odkazuje na pravidla stipendijního řádu 
04:08:50 Lata hovoří o možnostech podpory, pokud to pravidla dovolí 
04:09:30 Kusák se dotazuje na očkování VŠ pedagogů 
04:10:10 Lata popisuje objednávání testů na COVID-19 a zařazení pedagogů do priorit 
očkovacího kalendáře 
04:12:32 Vaňková informuje o očkování VŠ pedagogů v zahraničí 
04:13:47 Plevová ukončuje jednání, streamování a záznam.  
 

Plevová ukončila online jednání AS OU v 17:14 hod.  

Zapsali: Plevová, Badošek 

Verifikovala: Plevová 

Ostrava, 19. 3. 2021 

 

Celé znění záznamu: https://web.microsoftstream.com/video/4c713787-1fa9-4f7a-

9e63-5a8dc065b8e0 
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