ZÁPIS
ze zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice,
konaného dne 18. března 2008.

Přítomni: dle prezenční listiny 9 senátorů z celkového počtu 37.
Přítomni: Tomáš Bouček, Martin Elstner, Jiří Michalica, Martin Nikodým, Michal
Říha, Jana Baťková, Jiří Adam, Jiří Váňa, Veronika Lišková.
Nepřítomni: Eva Cempírková, Tomáš Kubín, Filip Borovec, Zuzana Kleprlíková,
Milan Ptáčník, Pavel Berka, Filip Hrbáč, Vojtěch Načeradský, Marcela Rybyšárová,
Rudolf Vohnout, Lucie Hájková, Martina Halířová, Miloš Kačer, Ondřej Klemš,
Adéla Myšková, Jan Ulbrych, Marek Vala, Tomáš Kroupa, Jana Martincová, Miroslav
Pipek, Jan Turek, Hana Velínská, Ondřej Bouček, Eliška Hrubcová, Jan Šíblo, Blanka
Chaloupská, Veronika Jandorová, Dana Krejzová.
Program zasedání:
1. Zahájení, schválení programu, jmenování skrutátorů
2.
3.
4.
5.

Volba předsedy Kolejní rady
Informace o poskytování stravování
Zpráva o projednávaných bodech v kolegiích a senátech
Různé

1. Zahájení
Předseda SRUPa Michal Říha zahájil 2. zasedání SRUPy. Následovalo jmenování
skrutátorů. Navrženi byli: Tomáš Bouček, Jiří Váňa, kteří byli jednohlasně schváleni.
Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Skrutátoři byli schváleni.
Předseda SRUPa Michal Říha seznámil přítomné s programem 2. zasedání SRUPy,
k němuž nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Navržený program byl schválen.
2. Volba předsedy Kolejní rady
Proběhlo představení kandidáty na pozici předsedy Kolejní rady. Během diskuze
představila kandidátka Petra Vozechová své plány pro práci v kolejní radě.

Dále byla diskutována struktura kolejní rady a možnosti jejího dalšího působení a
současně proběhla diskuze ohledně role kolejní rady při jednání s SKM a při jednání
se SRUPy.
Po krátké diskuzi pak bylo přijato usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení: SRUPa pověřuje vedením Petru Vozechovou jako předsedkyni komise Kolejní
Rada.
Hlasování: 8 PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Usnesení bylo schváleno.
3. Informace o poskytování stravování
Problém studentů FZS se stravováním v krajské nemocnici Pardubice (dále jen
,,nemocnice“). Fakulta v současné době nemůže proplácet obědy poskytované
v nemocnici. Byla podána žádost na ministerstvo školství, aby bylo možné čerpat
dotované na obědy v rámci nemocnice. Byla diskutována možnost nákupu obědů od
nemocnice SKM a tím by mohlo dojít k možnosti uhradit dotace na jídlo. Z diskuze
vyplynul i problém stravování v rámci FCht. Pro studenty a akademické pracovníky
je dojíždění do menzy komplikované.
Dalším diskutovanou záležitostí je také dobíjení účtu na obědy v menze. Studentům
současný stav příliš nevyhovuje a mnozí studenti musí dojíždět kvůli nutnosti dobít
stravovací účet.
Usnesení: SRUPa navrhuje možnost dobíjení studentských stravovacích účtů
bezhotovostním převodem.
Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Usnesení bylo schváleno.
4. Zpráva o projednávaných bodech v kolegiích a senátech
Změna stipendijního řádu a podmínek, které platí pro udělování stipendií. Proběhla
krátká diskuze ke kritériím, která platí pro přidělování stipendií. SRUPa se domnívá,
že současný systém je fungující a není třeba jej měnit. Nově diskutovaná kritéria by
mohly být podle členů SRUPa diskriminující pro menší fakulty.
Usnesení: SRUPa pověřuje Janu Baťkovou k jednání ve věci změny kritérií pro přiznávání
stipendií s prorektorkou doc. Kraftovou.
Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Usnesení bylo schváleno.
DFJP
Senátor Elstner informoval ostatní členy SRUPa o projednávaných bodech v senátu
DFJP:
- Větrání v učebnách B2 a B3.
- Projednávání směrnice pro přijímání studentů do doktorandského studia.

5. Různé
Výjezdní zasedání
Senátor Elstner seznámil členy SRUPa s myšlenkou výjezdního zasedání, které by se
konalo na lodi. Od tohoto zasedání si členové SRUPa slibují větší možnost seznámení
a navázání lepších kontaktů mezi členy.
ERASMUS
Na toto téma proběhla krátká diskuze.
- vyjíždění a uznávání studia v zahraničí.
Stránky SRUPa
Proběhla krátká diskuze o funkčnosti stránek SRUPa.
- omezená možnost aktualizace. Možnost přístupu do redakčního systému.
- SRUPa do budoucnosti bude hledat redaktora a editora stránek.
Předseda SRUPa Michal Říha poděkoval všem přítomným za účast a zasedání
SRUPa ukončil.

Zapsal: Jiří Michalica

Michal Říha, v. r.
předseda SRUPa

