STATUT
Galerie STUDENT
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (PdF OU)

Článek 1
Zřízení a poslání Galerie
1. Galerie STUDENT (dále Galerie) je zřizována za účelem prezentace uměleckých
aktivit na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
2. Galerie je nekomerční výstavní síní, jejímž posláním je prezentovat vysokoškolskou
uměleckou a vědeckou činnost.
3. Činnost Galerie je realizována za podmínek stanovených v tomto statutu.
4. Sídlem Galerie je budova SB Ostravské univerzity, Fr. Šrámka 3, Ostrava – Mariánské
Hory.
5. Provozovatelem Galerie je Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.
6. Galerie je samostatnou organizační jednotkou PdF OU, správou Galerie je pověřen
vedoucí Galerie (viz dále).

Článek 2
Rada Galerie STUDENT a její činnost
1. Za účelem zajištění činnosti Galerie jmenuje děkan Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity Radu Galerie STUDENT (dále Rada) ve složení:


vedoucí Galerie (pedagog, člen katedry výtvarné výchovy PdF OU), který má funkci
předsedy Rady a svolává její zasedání;



vedoucí katedry výtvarné výchovy PdF OU;



dva studenti katedry výtvarné výchovy PdF OU;



proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci PdF OU.

2. Rada předkládá vedení PdF OU návrh rozpočtu Galerie a schvaluje harmonogram
výstav pro následující kalendářní rok, a to nejpozději k termínu 30. 11. běžného roku.
Dále schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření, kterou Radě předkládá
vedoucí Galerie k termínu 31. 1. následujícího roku.
3. Schvalování probíhá formou hlasování za účasti nejméně tří členů Rady. Každý člen
Rady má 1 hlas; pro schválení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů,
v případě shody v počtu kladných a záporných hlasů rozhoduje hlas vedoucího
Galerie.
4. Vedoucího Galerie jmenuje děkan PdF OU na základě návrhu rady Galerie Student.
5. Vedoucí Galerie odpovídá za chod a hospodaření Galerie a dále je pověřen kontrolou
všech činností spojených s jejím provozem a s realizací uměleckých a vědeckých akcí.
6. Výše pedagogického, resp. pracovního úvazku členů Rady Galerie se v souvislosti
s členstvím v Radě nemění, neboť toto členství na sebe neváže žádnou výši
pracovního úvazku ani jiné pracovněprávní náležitosti.
7. Členství v Radě Galerie zaniká písemnou rezignací člena Rady nebo na základě
odvolání děkanem PdF OU. Nejpozději do 30 dnů musí být děkanem PdF OU
jmenován nový člen Rady.

Článek 3
Organizace výstav
1. Výstavy jsou realizovány na základě harmonogramu výstav na každý následující
kalendářní rok sestaveného vedoucím Galerie STUDENT a schváleného Radou.
2. Harmonogram výstav pro následující kalendářní rok je vypracováván s termínem
uzávěrky 30. 11., žádosti o zařazení akce do harmonogramu výstav přijímá vedoucí
Galerie.
3. Doba trvání výstavy se stanovuje na jeden kalendářní měsíc, pokud vedoucí Galerie
neurčí jinak. Otevírací dobu výstav pro veřejnost stanoví Rada po schválení
harmonogramu výstav.
4. V Galerii STUDENT budou prezentovány výtvarné práce významných výtvarníků,
studentů a pedagogů PdF OU a jiných partnerských institucí.
5. Vystavené artefakty prezentované v Galerii jsou pojištěny v rámci celouniverzitní
pojistné smlouvy.
6. Na každou výstavu je sepsána smlouva o uspořádání výstavy.

7. Výstavy v Galerii jsou zpravidla uvedeny odbornou vernisáží či přednáškou, nebo
uzavřeny derniérou.
8. Řádný průběh plánovaných výstavních činností zajišťuje vedoucí Galerie, který
současně odpovídá za jejich organizaci a účinnou propagaci.
Článek 4
Financování Galerie
Galerie získává finanční prostředky pro svou činnost z následujících zdrojů:


realizovaných výzkumných, rozvojových a vzdělávacích projektů;



institucionálních programů OU;



fakultních prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu;



sponzoringu;



rozpočtu či hospodářského výsledku PdF OU (na základě schválení AS PdF OU).

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Tento Statut nabývá účinnosti po schválení Akademickým senátem Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity dnem podpisu děkanem PdF OU.
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