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Zápis ze zasedání AS PřF OU 15. 2. 2016

Prezenční listina

Přítomni: Červeň, Koníček, Lenart, Mácha, Mucha, Nezval, Rumpel, Škarpich, Václaví-
ková, Vajgl, Žáček J., Žáček M., Horáček, Kočí, Fric, Pyszko, Stupka, Hradecký (host)

Nepřítomni: Schenk

Omluveni: Smolka, Živný, Žihala

Přítomných studentů: 5

Přítomných akademiků: 12

Program:

1. Projednávání novely disciplinárního řádu pro studenty PřF
2. Výroční zpráva AS PřF
3. Různé

Průběh jednání:

1. Projednávání novely disciplinárního řádu pro studenty PřF

Před zasedáním senátu byly mailem diskutovány doplňovací a pozměňovací ná-
vrhy k aktuálnímu znění DŘ, které byly komentovány a upravovány v součinnosti
s právním oddělením PřF Byly projednávány návrhy z řad senátorů:

• Doplnění zdůvodnění a hodnocení omluvy, aby nebylo možné se omlouvat
a „vynutit“ si prodloužení

• Lhůta 1 roku na projednání přestupku (daná VŠ zákonem)

• První zasedání disciplinární komise, navíc nový VŠ zákon pravděpodobně
přinese změny

• Bylo diskutováno, jak postupovat v případě pokud se student k jednání
nedostaví (možnosti se z jednání komise omluvit)

• Na základě diskuze byly doplněny podněty (především hodnocení relevance
omluvy disciplinární komisí, dále formální úpravy)

Předsedkyně Václavíková vyzvala senát k hlasování o aktuální verzi disciplinár-
ního řádu „AS PřF schvaluje Disciplinární řád pro studenty PřF v předložené
verzi, doplněné o návrhy, které vyplynuly z diskuze.“

Výsledek hlasování 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
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2. Výroční zpráva AS PřF

Předsedkyně Václavíková představila výroční zprávu za fungování senátu za rok
2015 (dále VZ), kterou obdrželi senátoři s předstihem a mohli se k ní vyjádřit před
zasedáním. Po domluvě byla zpráva koncipována stručně, s odkazy na jednotlivé
zápisy ze zasedání.

Mácha otevřel diskuzi o smyslu výroční zprávy o činnosti AS PřF (dále VZ) – pro
koho ji děláme: vizitka pro akademickou obec a reflexe fungování pro AS PřF.
Navrhl, aby v inspiraci kontrolními výbory na místních zastupitelstvech byla VZ
informativní dovnitř i navenek. Např. abychom mohli kontrolovat, co se povedlo
a co ne. V současné verzi jsou především jména. Bylo by užitečné do výroční
zprávy dát souhrn jednotlivých rozhodnutí a hlasování + krátké zhodnocení da-
ného AR + doporučení do budoucna.

Václavíková oponovala, že jde o dublování informací.

Rumpel podotkl, že VZ by měla být především věcná a stručná, zároveň zájem
akademické obce o činnost senátu je docela nízká a tak by to mnoho nepřineslo.
U souhrnné zprávy za celé funkční období senátu je vhodné být obsáhlejší. Bylo
by vhodné ověřit na CIT, kolikrát byly jednotlivé zápisy otevřeny.

Mácha oponoval, že by bylo vhodné, aby existoval dokument, ve kterém by bylo
shrnuto, co kdy bylo řešeno, aby se mohlo snáze najít jednotlivá projednávaná
témata.

Václavíková reagovala tím, mnohá rozhodnutí a hlasování jsou bez kontextu za-
vádějící. Je problematické hodnotit relevanci jednotlivých diskutovaných témat,
která by měla být do VZ zahrnuta.

Proběhla diskuze k relevanci jednotlivých informací, cílové skupině atd.

Předsedkyně Václavíková navrhla hlasování ve znění „AS PřF souhlasí se zněním
VZ v předkládané podobě“.

Výsledek hlasování 14 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

Bylo navrženo, aby byl vytvořen index jednotlivých usnesení a hlasování – po-
věřená osoba Červeň.

3. Různé:

• Děkan informoval senátory, že ve věci nevhodnosti rampy bude nutno položit
novou dlažbu.

• Děkan informoval o stavu rekonstrukce Atria: Bude se nově malovat, obklá-
dat a bude doplněno nábytkem. V souvislosti s rekonstrukcí se zjistilo, že je
poškozeno těsnění střešního okna, bude opraveno v rámci záruky.

• Zřízení bufetu, který měl být v Atriu přítomen je teď ohroženo, kvůli pro-
blémům s firmou, která měla zajišťovat chod menzy (odstoupení od smlouvy
den před jejím podepsáním).
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Mácha navrhl, aby při výběrových řízeních byly zohledněny environmentální
kritéria (např. v případě bufetu bio, fair-trade. . . ).
Děkan reagoval, že konkrétně v případě bufetu bude možná problém, jelikož
je problém vůbec někoho sehnat.
Horáček informoval, že z kuchyňky pro studenty zmizela varná konvice
a ptal se jak postupovat.
Děkan odpověděl, že pravděpodobně byla odcizena. Potřeba ověřit a infor-
movat odpovědné pracovníky, může být zakoupena.
V kontextu stravování Václavíková podotkla, že ideální forma je „od stu-
dentů pro studenty“, nicméně formálně by mohl být problém s hygienou.
Formálně by mohla zaštítit menza, nicméně s pracovníky menzy je nepružná
komunikace.
Proběhla diskuze nad aktuálním stavem menzy a plány na její rekonstrukci
a provozní změny: Spousta věcí nefunguje, nebo funguje špatně – např.
nevydávání do jídlonosičů. Menza je situovaná v centru města, není možné,
že by se nenašel provozovatel v případě vhodně nastavených podmínek.
V současné době je menza ztratná cca 1,5 mil. Pro srovnání – na stejném
místě funguje kavárna voliéra, která ztratná není. Probíhají jednání o nalezení
nového provozovatele menzy, který by mohl prostory využít i pro veřejnost.
Nezval se v kontextu plýtvání energií v menze, zeptal na postup při výběru
tarifů poskytovatelů energií.
Děkan odpověděl, že vše podléhá výběrovým řízením.

• Termín předložení rozpočtu k projednání: Děkan informoval, že rozpočet
ještě nebyl projednán ani na velkém senátu. Byl projednáván na malém kole-
giu rektora. Přestože je rozpočet fixován podle loňského roku, nebylo minis-
terstvo schopno dodat konečný rozpočet, nicméně jsou dostupná data, tzn.
rektorát připravuje verzi rozpočtu. Po projednání všemi zainteresovanými
stranami bude předložen pravděpodobně na dubnovém zasedání. Při schva-
lování rozpočtu bude třeba delší diskuze, jelikož vedení fakulty shledalo
neshody s přejímanou metodou MŠMT.

• Proběhlo setkání Ekonomické komise s tajemnicí, první setkání bylo veskrze
informativní. Souhrn: (rozpočet byl kladný, 2 katerdy ušetřily, 5 sáhlo do
FPP).

• Děkan informoval, že se povedlo ušetřit jak na straně kateder i děkanátu
– je kde šetřit. Uspořené prostředky budou použity např. na spoluúčast
v investičních projektech VVV.

• Děkan navrhl, aby byl na příštím zasedání senátu probrán dlouhodobý záměr
fakulty na roky 2016-2020.
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Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 4. dubna 2016 od 13:00 v zasedací
místnosti KFG, Chittusiho ul.

Zapsal: Jiří Červeň, jednatel AS PřF

Verifikovala: Zuzana Václavíková, předseda AS PřF
Ostrava, 2. března 2016
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