
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 9.10.2006

Přítomni: celkem 18  členů  dle  prezenční  listiny  (příloha  1),  z toho 12  členů komory 
akademických pracovníků a  6 členů studentské komory.

Hosté: Prof. Močkoř, Doc. Šaloun

Program:

1. Informace o nových členech studentské komory
2. Informace o čerpání rozpočtu AS PřF a výjezdním zasedání AS PřF
3. Problém se zaměstnaneckými kartami
4. Změny organizačního schématu a organizačního řádu
5. Přijímací řízení na PřF
6. Studijní komise
7. Různé

K bodu 1:

Předsedkyně přivítala nového člena studentské komory AS PřF Ondřeje Planku.
Předsedkyně studentské komory informovala o problémech s kontaktováním studentů, kteří 
by měli nahradit odstupující členy studentské komory.

Opatření: zjistit telefonní kontakty na studijním oddělení 
Zajistí: Konečná

Konečná:  AS PřF by  se  měl  zabývat  změnou předpisů  v oblasti  postoupení  senátorského 
místa.

K bodu 2:

Předsedkyně informovala o čerpání rozpočtu a o termínu výjezdního zasedání, které se koná 
23.- 24.11.2006

K bodu 3:

Janeček: Upozornil na problém s turnikety  - všichni zaměstnanci nemají karty. Měly by být 
poskytnuty bezplatně.

Opatření:  Dotaz na tajemnici fakulty o možnosti bezplatné karty pro vstup do budovy 
PřF.



K bodu 4:

Prof. Močkoř informoval o předloženém materiálu k novému organizačnímu schématu PřF a 
organizačního řádu děkanátu PřF. Následně informoval o činnosti VaV a ZS Doc. Šaloun.

Po diskuzi informoval děkan, že změnami organizačního schématu a organizačního řádu PřF 
dojde z dlouhodobého hlediska k minimálnímu finančnímu zatížení PřF, konkrétně pouze o 
mzdové náklady sekretářky proděkanů. V roce 2007 vedení PřF počítá s finanční podporou 
Oddělení  CVO  a  Institutu  manažerských  studií,  které  by  od  roku  2008  měly  být 
samofinancovatelné. 

AS PřF schvaluje  navrhované změny Organizačního schématu PřF a Organizačního 
řádu děkanátu PřF.

Průběh hlasování: Schváleno
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 3

K bodu 5:

AS bere na vědomí informace o přijímacím řízení na následující akademický rok.
Kalina: Upozornil na nevhodnost všeobecných SCIO testů

K bodu 6:

Návrh  na  složení  studijní  komise  akademického  senátu  ve  tvaru  2+3  (dva  zástupci 
akademické komory + tři zástupci studentské komory)

Návrh složení: Treterová, Dolný, Vozník, Peřinová, Kubala

AS  schvaluje  vznik  studijní  komise  ve  složení  Treterová,  Dolný,  Vozník,  Peřinová, 
Kubala
Průběh hlasování: Schváleno
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 2

K bodu 7:

Janeček: Dotaz na parkování vozidel ve dvoře PřF Požadavek na vznik karet označujících 
zaměstnance fakulty. 
Opatření: Dotaz na tajemnici fakulty



Příští zasedání AS PřF bude výjezdní  v termínu 23. – 24. 11. 2006

V Ostravě 9.10.2006,  
zapsal: RNDr. Jaroslav Knybel

verifikoval: RNDr. Petra Konečná, Ph.D.


