
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 8. 9. 2008, 13:00 
Přítomni:   
Komora akademických pracovníků: Bartl, Cimalová, Dolný, Dušek, Fojtík, Habiballa, 
Hradecký, Janeček, Kalina, Maršálek, Sedláriková, Slovák, Šumberová,  Treterová  
Studentská komora: Molitor 
Omluveni:  
Hosté: Konečná, Pučok  
 
Program: 
 
1. Schválení podmínek pro přijetí pro následující přijímací řízení (požadavek proděkanky 
Konečné). 
2. Volba předsedy AS PřF OU 
3. Doplňující volby do studentské komory AS PřF OU 
4. Volební a jednací řád AS PřF OU 
5. Různé 
 
K bodu 1: 
 

Proděkanka Konečná zdůvodnila navržené změny (viz příloha č. 1 zápisu) 
v podmínkách pro přijetí pro následující přijímací řízení.  
 
Návrh usnesení: AS PřF schvaluje navržené změny podmínek pro přijetí pro přijímací 
řízení. 
 

 

Průběh hlasování:  
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2 

Závěr: Usnesení bylo přijato. 
  

K bodu 2: 
 

Vzhledem k rezignaci dr. Maršálka na funkci předsedy AS na minulém zasedání, bylo 
přistoupeno k volbě nového předsedy. 
Návrhy na kandidáty: Dr. Hradecký navrhl Šumberovou. 
 
Návrh usnesení: Novým předsedou AS PřF OU se stává Šumberová. 

 
Průběh hlasování:  
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 Závěr: Usnesení bylo přijato. 
 

 Zároveň došlo k volbě nového předsedy komory akademických pracovníků 
(stávajícím předsedou Šumberová). 
Návrhy na kandidáty: Šumberová navrhla Bartla. 
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Návrh usnesení: Novým předsedou komory akademických pracovníků (a z titulu této 
funkce místopředsedou AS PřF) se stává Bartl. 

 
Průběh hlasování:  
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2 
 

Závěr: Usnesení bylo přijato. 
 
K bodu 3: 
 

Vzhledem k ukončení studia V. Vozníka došlo k zániku jeho členství v Senátu. 
Předseda Senátu osloví další studenty na seznamu náhradníků do studentské komory 
z řádných voleb k členství v Senátu.  
Vzhledem k nedostatečné účasti studentů – členů studentské komory AS PřF - na 
dnešním zasedání dojde k volbě nového předsedy studentské komory na příštím 
zasedání.  

 
K bodu 4: 

 
Senát konstatuje, že současná situace kolem Volebního a jednacího řádu se stává 
neúnosnou. Na příští zasedání předseda Senátu připraví přehlednou souhrnnou verzi 
navrhovaných změn. 

 
Různé: 

 
Hradecký vznesl dotaz na studentskou komoru Senátu ohledně stavu tzv. Manuálu pro první 
ročníky, na který studentská komora čerpala již nějaké prostředky. Pověřila Pučoka zjištěním 
aktuálního stavu tohoto materiálu a také aktuálního stavu materiálního vybavení, které bylo 
poskytnuto studentské komoře k její činnosti. 
 
Šumberová upozornila, že v týdnu od 15. 9. probíhá úvodní kurz pro první ročníky a že by 
byla vhodná účast zástupců studentské komory Senátu na tomto kurzu. Úkolem byl pověřen 
Molitor – kontaktuje zástupce oddělení pro Celoživotní vzdělávání (Burianová) – a domluví 
s nimi krátký vstup. 
 
 
Příští zasedání AS PřF se bude konat v pondělí 3. 11. 2008 ve 13 hod. na budově L 
(Chittussiho 10) místnost L105 (zasedací místnost KFG). 
  
V Ostravě 8 .9. 2008  
Zapsal        Verifikovala 
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.    Mgr. Monika Šumberová      
 
Rozdělovník: 
Děkanka PřF OU 
Proděkani PřF OU 
Senátoři 
Pracovnice pro PR PřF OU (umístění na Portál) 
Příloha č. 1 
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PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU 

 
Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při 
přijímaní do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky (testu obecných 
studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek). 

Základní podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských programů je absolvování 
bakalářského (nebo magisterského) studijního programu a úspěšné absolvování přijímací 
zkoušky. U oborů, které umožňují prominutí přijímací zkoušky, je nutno o prominutí písemně 
požádat děkanku fakulty a žádost s přílohami prokazujícími splnění požadovaných kritérií je 
nutno doručit nejpozději v den konání přijímací zkoušky. 

Uchazeči o studium – držitelé průkazů ZTP a ZPS – mohou požádat děkanku fakulty  
o modifikaci přijímací zkoušky tak, aby zohlednila jejich postižení. Žádost je nutno doložit 
příslušným lékařským potvrzením. 
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