ZÁPIS
z 3. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 6. prosince 2011
Přítomní senátoři:
Ing. Eliška Bílková, Bc. Jan Prchal, Ing. Jan Zbořil, Ing. Jana Vlčková, Ing. Jiří Zechmeister,
Ing. Markéta Špičková, Martin Šanda, Ing. Michal Setnička, Petr Kalenda, Mgr. Šárka
Jirásková
Hosté: Bc. Eva Neoralová (předsedkyně Kolejní rady), Mgr. Ladislav Nekvapil, RNDr. Jiří
Urban, Ph.D. (předseda Fotoklubu UPa)
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Informace předsednictva o schválených usneseních (viz
https://studenti.upce.cz/dalsi/stud-rada/SRUPa/zapisy/2011.html) a činnosti od
posledního zasedání SRUPa.
3. Informace o volbě delegáta a náhradníka Studentské komory Rady vysokých škol na
období 2012-2014.
4. Informace o volbě kandidáta na studentského člena kolegia děkana FF.
5. Informace Kolejní rady o jednání s vedením SKM a chystaných změnách na kolejích a
v menze.
6. Různé.
7. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 10 členů.
1.
Zahájení.
Předsedkyně Studentské rady UPa Ing. Bílková přivítala všechny přítomné senátory a hosty.
Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu zasedání a požádala senátory o
případné připomínky nebo návrhy na jeho úpravu. Žádné připomínky a ani návrhy nebyly
vzneseny. SRUPa program zasedání schválila.
Hlasování: 10 – 0 – 0.
2.

Informace předsednictva o schválených usneseních a činnosti od posledního
zasedání SRUPa.
Předsedkyně SRUPa seznámila s průběhem jednání s vedením UPa o opravě místnosti
v přízemí pavilonu KG, která je v užívání Fotoklubu. V současnosti je oprava již dokončena a
probíhá stěhování Fotoklubu resp. zřizování fotoateliéru v těchto prostorách. Dále byla
diskutována další spolupráce SRUPa a Fotoklubu, možnosti získání finančních prostředků a
role SRUPa v těchto jednáních. Předseda Fotoklubu Dr. Jiří Urban seznámil členy SRUPa
s možnostmi a plány Fotoklubu. Z rozsáhlé diskuse vyplynula nutnost vlastních stanov a
provozního řádu Fotoklubu, který by vedení UPa mohlo vzít na vědomí. Předseda Fotoklubu
byl dále pověřen projednáním možnosti spolupráce s konferenčním centrem UPa ve věci
nákupu vybavení. Další jednání budou (by měla) probíhat vždy s vědomím předsednictva
SRUPa.
Ing. Špičková informovala členy SRUPa o úspěšném projednání žádosti schválené usnesením
ze dne 1. 6. 2011. Na žádost SRUPa došlo s účinností od 1. října 2011 ke změně Knihovního
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řádu
UPa
–
vydáním
Dodatku
č.
1
Směrnice
č.
5/2010
(viz
https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/smernice/2010/sm-05-2010-uz/d1-sm05-2010.pdf). Ta
splňuje požadavek, že studenti prezenční formy doktorského studia mohou mít současně
půjčeno maximálně 15 titulů na období 90 dnů, a to bez ohledu na kategorii dokumentu.
Předsedkyně Ing. Bílková informovala členy SRUPa o tématech projednávaných na
výjezdním zasedání kolegia rektora konaném ve dnech 28.-29. 11. 2011. Zejména pak byly
diskutovány plánované změny ve Stipendijním řádu UPa týkající se kategorie stipendií za
vynikající studijní výsledky. Předsedkyně SRUPa seznámila s novým návrhem na zavedení 3
skupin dle prospěchu s následující výší stipendia:
prospěch
výše měsíčního stipendia
1,00 – 1,20
2.400 Kč
1,21 – 1,50
1.200 Kč
1,51 – 1,99
600 Kč
Dále informovala o snaze rozšířit možnosti získání stipendií vyplácených v jednorázových
dávkách na úhradu výdajů studentů při akcích organizovaných nejen součástmi univerzity
podle čl. 2 odst. 3 písm. e) stipendijního řádu.
3.

Informace o volbě delegáta a náhradníka Studentské komory Rady vysokých škol
na období 2012-2014.
Předsedkyně Ing. Bílková informovala o průběhu korespondenčních návrhů a volbě delegáta a
náhradníka Studentské komory Rady vysokých škol. Pro funkční období 2012–2014 byly AS
UPa zvoleny Ing. Ivana Rösslerová (delegát, doktorské studium FChT) a Ing Eva Koudelková
(náhradník, doktorské studium FChT).
4.
Informace o volbě kandidáta na studentského člena kolegia děkana FF.
Předsedkyně Ing. Bílková seznámila s výsledkem volby studentského člena kolegia děkana
FF. Navrhovat kandidáty měli všichni členové SRUPa z FF (členové AS FF a AS UPa za FF).
Navržena byla Mgr. Šárka Jirásková, její nominace byla jménem SRUPa oficiálně podána
děkanovi FF prof. Vorlovi, který ji akceptoval a jmenoval Mgr. Jiráskovou do funkce.
5.

Informace Kolejní rady o jednání s vedením SKM a chystaných změnách na
kolejích a v menze.
Předsedkyně Kolejní rady Bc. Eva Neoralová spolu s členem Kolejní rady Ing. Janem
Zbořilem informovali o změnách v ceníku kolejného od roku 2012 v důsledku zvýšení DPH
z 10 na 14 %. Tento ceník je jako příloha součástí zápisu. Dále bylo diskutováno zavedení
poplatku za dobíjení konta v menze v hotovosti. Tento poplatek navrhlo vedení SKM ve výši
30 Kč s odůvodněním, že je cílem motivovat studenty k bezhotovostnímu dobíjení převodem
z účtu. Kolejní rada s tímto poplatkem nesouhlasila, doporučila alespoň jeho snížení
(dohodnuta částka 15 Kč). Jelikož tato záležitost přesahuje působnost Kolejní rady,
přistoupila SRUPa v přijetí vlastního stanoviska formou usnesení, které bude předáno řediteli
SKM RNDr. Ďurovcovi na nejbližší schůzce.
Usnesení:
SRUPa nesouhlasí se zavedením poplatku za dobíjení konta v menze v hotovosti pro
jeho neopodstatněnost a netransparentnost využití. Takovýto krok jednostranně
znevýhodňuje studenty oproti zaměstnancům UPa, kteří tuto službu nevyužívají.
Hlasování: 10 – 0 – 0.
6.

Různé.

2

Předsedkyně Ing. Bílková představila členům SRUPa projekt DeskRoom, který v Pardubicích
nabízí studentům možnost využít služeb sdílené kanceláře (viz www.deskroom.cz).
Ing. Jana Vlčková informovala členy SRUPa o konání voleb do AS DFJP ve dnech 13.-15.
12. 2011 a o následujícím úkolu SRUPa nominovat studentského kandidáta do kolegia děkana
DFJP.
Předsedkyně Ing. Bílková dále informovala o průběhu jednání s proděkanem FChT prof.
Kalendou a zveřejnění bodových kritérií výročních hodnoceních doktorandů na FChT. Tato
tématika bude předmětem další schůzky členů SRUPa – především doktorandů – kde bude
věnován širší prostor diskusi o rozdílech a možnostech změn v pravidlech hodnocení
doktorandů na jednotlivých fakultách UPa.
7.
Závěr.
Na závěr předsedkyně SRUPa poděkovala všem přítomným za účast, popřála příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho studijních i jiných úspěchů a zasedání SRUPa ukončila.

Ing. Eliška Bílková
předsedkyně SRUPa
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