Zápis ze zasedání
Studentské rady Univerzity Pardubice
ze dne 20.2.2006
Přítomni: Šenauerová Sylva, Krejzová Dana , Michálková Magda, Bek Tomáš, Valenta Aleš, Doruf
Milan, Hájek David, Machuča Zdeněk, Kroupa Tomáš, Bříza David, Hepnerová Jana, Jocman Jean,
Padělková Zdeňka, Viskup Pavel, Bouček Tomáš, Michalica Jiří, Daněk Ondřej, Vlastník Jan,
Vlčková Jaroslava, Rybyšarová Marcela, Martin Elsner, Lukáš Man
Omluveni: Kubátová Dita, Valcová Martina
Neomluveni: Horáček Petr, Kubín Tomáš, Nachtigal Petr, Jirásková Kateřina, Štifter Jan
Program:
1. Volba předsednictva a předsedy SRUPa
Skrutátory voleb byli jednomyslně zvoleni David Bříza a Pavel Viskup.
Volba předsednictva SRUPa:
Navrženi byli: Viskup Pavel, Krejzová Dana, Daněk Ondřej, Padělková Zdeňka, Vlastník Jan, Bek
Tomáš, Machuča Luboš, Šenauerová Sylva, Kocman Jean a Bříza David
Do předsednictva SRUPa byli zvoleni:
Krejzová Dana 19 hlasů
Daněk Ondřej 15 hlasů
Viskup Pavel 13 hlasů
Vlastník Jan 12 hlasů
Padělková Zdeňka 12 hlasů
Za předsedu SRUPa byl zvolen Ondřej Daněk.
Odstupující předseda pogratuloval nově nastupujícímu předsedovi, který všem poděkoval za
projevenou důvěru.
2. Volba předsedů komisí SRUPy
Ćlenové SRUPa se usnesli, že při volbě předsedů komisí upraví, oproti svému Jednacímu a
volebnímu řádu, pořadí voleb.
Usnesení: SRUPa zvolí nejprve členy jednotlivých komisí a z těchto členů bude hlasováno o
předsedovi.
Přijato jednomyslně
3. Volba komisí SRUPy a jejích členů
Usnesení: SRUPa zachovává všechny komise tak jak byli zřízeny 19.01.2005.
Přijato jednomyslně
Volba členů jednotlivých komisí:

Kolejní rada: Viskup Pavel , Bříza David, Hepnerová Jana, Kocman Jean.
Hlasování: 21– 0 – 1
Komise strategie SRUPy: Vlastník Jan, Daněk Ondřej, Krejzová Dana, Břiza David.
Hlasování: 19-0-3
Komise pro vnější vztahy: Krejzová Dana, Michálková Magda, Vlastník Jan, Bek Tomáš, Man
Lukáš, Doruf Milan.
Hlasování: 16 – 0 – 6
Komise pro studijní záležitosti: Michalova Jiří, Vlastník Jan, Viskup Pavel, Padělková Zdeňka,
Krejzová Dana.
Hlasování: 17-0- 5
Jednotlivé komise si ze svého středu zvolili předsedu:
Předsedou Kolejní rady byl zvolen Viskup Pavel.
Předsedou Komise pro studijní záležitosti byla zvolena Krejzová Dana.
Předsedou Komise pro vnější vztahy byl zvolen Bek Tomáš.
Předsedou Komise pro strategii SRUPa byl zvolen Vlastník Jan.

4. Informace z kolegií, senátů, Rady Vysokých škol
a) informace z Komisí SRUPa
Komise pro vnější vztahy
- nové plakáty a pozvánky na nástěnce, budou vyvěšeny i fotky,
- informační kartičky již byly navrženy,
- byla provedena aktualizace kontaktů na členy SRUPa na www stránkách SRUPa (členové
SRUPa byli vyzváni k zasílání svých fotografií na email předsedy Komise pro strategii
SRUPa)
Kolejní rada
- byly pochváleny první ročníky, za jejich chování na kolejích
- byl řešen problém v období na Mikuláše, kdy opilý student rozbil okno a přelézal skrz něj
do druhého pokoje
Ostatní komise se nesešli.
b) informace ze senátů
AS DFJP
- volba děkana, novým děkanem od 1.3.2006 je prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.
- v současnosti se vytváří nové akreditace studijních oborů, jsou nové osnovy, DFJP chce
dosáhnout počtu 2000 studentů
AS FES
- proběhli doplňkové volby
- řešil se problém státních závěrečných zkoušek, protože dálkové studium podalo požadavek
na státní závěrečné zkoušky v zářijovém termínu. Senát se k požadavku přiklonil. Děkan

tento termín nepovolil.
AS FF
- nedošlo k zasedání
AS FChT
- dojde k řešení nového zákona
o prodloužení funkčního období děkana a rektora,
o změna v systému voleb (již není požadována minimální účast), …
AS UPa
- příští plánované zasedání se koná 21.2.06
ÚZS
-

dochází k nedodržování období pro zkouškové období a prázdniny kvůli praxi v nemocnici,
která přesahuje do zkouškového období.
dojde ke schůzi s vedením, které sice uznává daný problém, ale říká, že s tímto problémem
nelze nic dělat
vedení ÚZS nechce jednat se členy SRUPy, ale pouze se studenty ÚZS (termín schůze bude
vyhlášen na nástěnce, každý ročník si vybere svého zástupce)
bylo navrženo, aby si jednotlivé ročníky již dnes zvolili své zástupce, kteří se dohodnou na
společném postupu
dále bylo navrženo informovat paní prorektorku pro studijní záležitosti Doc. Ing. Ivanu
Kraftovou CSc. a přizvat jí k jednání s těmito studenty

Kolegium rektora
- uskutečnily se dvě schůzky
- apel prorektorů na děkany kvůli odpouštění poplatků za studium, pro studenty, kteří studium
prodlužují. Děkanům bylo doporučeno, aby maximálně zpřísnili odpouštění příspěvků za
studium.
- bylo apelováno na vedení, aby byly doplněny informace ve STAGu
- byly předneseny výroční zprávy jednotlivých fakult
- na druhé schůzce se řešila otázka nového ubytovacího řádu, kdy bylo ustanoveno, že se
sejde komise, která bude řešit ubytovávání studentů pro další rok, a bylo řečeno, že se bude
muset aktualizovat studijní a stipendijní řád
- byla vznesena stížnost na porušování studijního a stipendijního řádu učiteli ústavu
informatiky. Výsledkem je, že každý student má nárok na opravný termín testu, který se
započítává do konečného zápočtu.
- vzhledem k postoji Doc. Petra, bude tento problém ještě dále řešen.
Rada VŠ
- bylo zvoleno předsednictvo a nový předseda RVŠ
- členové RVŠ se přihlásili do jednotlivých pracovních komisí

SK RVŠ
- bylo zvoleno předsednictvo a nová předsedkyně SK RVŠ
- členové SKRVŠ se přihlásili do jednotlivých pracovních komisí
5. Stipendijní řád UPa
Stipendijní řád se bude projednáván na zasedání AS UPa dne 21.2.2006. Materiály, které jsou
v současné době v dispozici, ještě nejsou konečné.
SRUPa prodiskutovala článek 4, ostavec 1 - b1/b2 Stipendijního řádu UPa a na základě této diskuse
přijala následující usnesení.
Usnesení: SRUPa souhlasí s variantou b1,
Pardubice.
Hlasování: přijato jednomyslně

článku 4 odst. 1 Stipendijního Řádu Univerzity

Byla vznesena námitka na článek 4, odst. 3, ve kterém se říká, že studenti ze zahraničních
univerzit, studující na naší univerzitě v rámci programu Sokrates/Erasmus mohou dostat ubytovací
stipendium. Univerzita vychází zahraničním studentům maximálně vstříc, je pro ně vyhrazen
dostatečný počet míst na kolejích a dostávají nejlepší ubytování, což na jiných univerzitách není
zvykem. Kolejní rada již opětovně řešila problémy s těmito studenty.
Usnesení: SRUPa navrhuje vyškrtnutí odst. 3 ze článku 4 Stipendijního řádu .
Hlasování: 21-0-1
Změna zákona o VŠ se projeví i v platbách a způsobu placení studia. Pokud někdo překračuje
délku studia, současná úprava bude taková, že studenti budou obeznámeni 3 měsíce dopředu a poté
budou muset uhradit celou částku za další semestry. Dříve se platil každý měsíc zvlášť. Informační
centrum apelovalo na děkany jednotlivých fakult, aby promíjeli příspěvky za studium podle
určitých pravidel, tj. po třetinách nebo po čtvrtinách.
6. ASCA
Byl dohodnut termín na seminář Vysokoškolská legislativa II. na 23. 2. 2006, ale vzhledem
k malému počtu zájemců byl seminář zrušen a zapsaným studentům byl navrhnut jiný termín.
7. Univerzitní ples
Moderátoři večera jsou zajištění, a to: Jakub Hřib a Jana Baťková.
8. Setkání s vedením Univerzity
SRUPa byla požádána o setkání s vedením Univerzity. SRUPa se shodla na setkání s v týdnu 13.
– 17. března 2006. SRUPa upřednostňuje termín 14. března 2006.
9. Různé
a) Bude vypsáno výběrové řízení na vedoucího Kino-klubu na pavilonu C.

Usnesení: SRUPa vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího Kinoklubu “C”. Přihlášky spolu
se stručným životopisem a návrhem koncepce činnosti budou zasílány na email:
viskupp@seznam.cz, ( předmět - výběrové řízení), do 12.3.2006 do 0:00 .
Hlasování: přijato jednomyslně
Usnesení: SRUPa ukládá Tomáši Bekovi, aby zajistil vyvěšení letáků na kolejích UPa.
Hlasování: přijato jednomyslně
b)AS UPa bude navyšovat rozpočet SRUPa.
Usnesení: SRUPa podporuje navýšení rozpočtu akademického senátu.
Hlasování: přijato jednomyslně
c) Byl vznesen dotaz na Jana Vlastníka, zda by mohl ostatní členy SRUPa informovat o akcích,
kterých se v minulém roce zúčastnil. A to konkrétně zasedání UNIHELP, ze setkání s paní
eurokomisařkou Margot Wallström a také ze studentské ACSA konference.
Jan Vlastník reagoval na dotaz. Řekl, že setkání s paní eurokomisařkou se nezúčastnil.
Usnesení: SRUPa pověřuje Jana Vlastníka zasláním informací ze zasedání UNIHELP, a z dalších
akcí, kterých se v minulém roce zúčastnil všem členům SRUPa.
Hlasování: přijato jednomyslně
Konec zasedání: 21.15hod.
Zapsala: Marcela Rybyšarová
Ondřej Daněk v.r.
Předseda SRUPa

