ZÁPIS
z 2. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 8. března 2011
Přítomní senátoři: Ing. Barbora Chromcová, Milan Šťovíček, Ing. Jan Keller, Bc. Jiří
Zechmeister, Ing. Markéta Špičková, Martin Šanda, Bc. Jan Zbořil, Bc. Michal Vosáhlo,
Simona Krausová, Mgr. Šárka Jirásková, Jaroslav Novotný, Ing. Eliška Bílková, Petr
Kalenda, Ing. Michal Setnička, Ing. Nikola Peřinka
Omluvení senátoři: Ing. Radek Valášek, Ing. Zdeněk Bureš, Michaela Žáková, Ing. Jan
Turek
Nepřítomní senátoři: Zbyněk Javorský, Bc. Vojtěch Lichorobiec, Ing. Radek Valášek, Ing.
Jana Vlčková, Ing. Petra Vožechová, Jan Prchal, Jiří Ujec, Bc. Petr Čírtek, Ing. Pavla
Koťátková Stránská, Mgr. Ondřej Šáro, Bc. Lukáš Vavrečka, Bc. Michal Moučka, Tomáš
Titor, Karel Křenek, Ivanka Havlíčková, Veronika Wankova, Kristýna Elšíková, Petra
Plšková, Jana Urbánková, Oldřich Hošek
Hosté: Eva Neoralová (předsedkyně Kolejní rady)
Program zasedání:
1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace delegáta a náhradníka Studentské komory Rady vysokých škol o zasedání
Sněmu RVŠ a SK RVŠ.
4. Informace předsednictva o schůzce s rektorem UPa o další spolupráci SRUPy s
vedením UPa.
5. Projednání návrhu novely Studijního a zkušebního řádu UPa.
6. Projednání návrhu směrnice Zásady evidence studijních výsledků studentů.
7. Různé.
8. Závěr.
Začátek zasedání 17:05.

Na začátku zasedání bylo přítomno 14 členů.
1.
Zahájení, jmenování skrutátorů.
Předsedkyně Studentské rady UPa Ing. Bílková přivítala všechny přítomné senátory a hosty.
SRUPa na základě návrhu předsedkyně schválila skrutátory tohoto zasedání: Martin Šanda,
Petr Kalenda.
Hlasování: 12 – 0 – 2.
2.
Schválení programu zasedání.
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: 14 – 0 – 0.
V 17:10 se dostavil Ing. Nikola Peřinka, přítomno 15 senátorů.
3.

Informace delegáta a náhradníka Studentské komory Rady vysokých škol o
zasedání Sněmu RVŠ a SK RVŠ.
Náhradnice delegáta SK RVŠ Eva Neoralová informovala přítomné o průběhu zasedání
Sněmu RVŠ konaného dne 17. 2. 2011. Zmiňovanými tématy zasedání byl návrh nového
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vysokoškolského zákona a informace o vývoji na Právnické fakultě Západočeské univerzity
v Plzni.
Dále delegát RVŠ Jaroslav Novotný informoval o průběhu zasedání Studentské komory RVŠ,
které po Sněmu následovalo. Uvedl, že se zapojil jako člen legislativní komise a stručně
představil některé úkoly do budoucna např. úprava dotazníku pro studenty ve spolupráci s
Akreditační komisí. Dále informoval členy SRUPy o třídenním výjezdním zasedání SK RVŠ
v období od 18. - 20. března 2011. Nabídl členům SRUPa možnost zaslání veřejných
materiálů předkládaných a projednávaných na SK RVŠ.
4.

Informace předsednictva o schůzce s rektorem UPa o další spolupráci SRUPy
s vedením UPa.
Předsedkyně SRUPa Ing. Bílková informovala přítomné o průběhu schůzky s rektorem UPa,
která proběhla dne 9. 2. 2011. Spolu s ní se schůzky zúčastnili členové předsednictva SRUPa
Ing. Jan Keller a Simona Krausová. Předsedkyně SRUPa představila diskutovanou možnost
spolupráce SRUPa na propagaci univerzity a zlepšení komunikace se středními školami. Dále
tlumočila nabídku vedení UPa na uspořádání schůzky pro zvýšení informovanosti
studentských senátorů o systémech fungování a financování univerzity. Vyjádřila také
spokojenost se vstřícností při jednání i další spolupráci SRUPa s vedením univerzity.
Následovala diskuse o uvedených tématech, ve které vystoupili S. Krausová, E. Neoralová, J.
Novotný, Ing. Chromcová a Ing. Setnička.
Následným hlasováním vyjádřili přítomní senátoři jednohlasnou podporu uspořádání
informační schůzku pro zvýšení informovanosti studentských senátorů o systémech fungování
a financování univerzity. Předsedkyně Ing. Bílková se zavázala oslovit jménem SRUPa
vedení univerzity s touto žádostí.
Hlasování: 15 – 0 – 0.
5.
Projednání návrhu novely Studijního a zkušebního řádu UPa.
Projednávaný materiál obdrželi senátoři v předstihu. Z řad členů SRUPa byla vznesena 1
písemná připomínka od Jaroslava Novotného k znění čl.7 odst. 5. V úvodním slovu přednesla
Ing. Bílková k projednávanému materiálu krátký komentář. V následné diskusi k čl.5 odst. 5.
vystoupil Bc. Zbořil, M. Šanda, J. Novotný, Ing. Bílková a Ing. Chromcová. Bylo hlasováno o
návrhu Bc. Zbořila předložit vedení UPa žádost na snížení hranice 40 kreditů uvedené čl.7
odst. 5. Tento návrh nebyl přijat.
Hlasování: 4 – 8 – 3.
Jednohlasně byl přijat návrh na vznesení připomínky k podmínkám udělení výjimky z této
hranice v případě závažných osobních či zdravotních důvodů.
Hlasování: 15 – 0 – 0.
Jednohlasně byl přijat návrh na vznesení připomínky ke čl. 19 Uznávání absolvovaných částí
studia. Čl. 19 odst. 2 nezmiňuje klasifikaci jako kritérium pro uznání předmětů, avšak
v současnosti bývá dosažený stupeň klasifikace jako kritérium uplatňován. SRUPa preferuje
vymezení těchto pravidel ve Studijním a zkušebním řádu UPa namísto úpravy pomocí
fakultních směrnic.
Hlasování: 15 – 0 – 0.
Po ukončení diskuse bylo přijato usnesení.
Usnesení:
Studentská rady UPa projednala návrh novely studijního a zkušebního řádu Univerzity
Pardubice a uložila předsedkyni Ing. Bílkové předat návrhy SRUPy prorektorovi pro
vzdělávání a záležitosti studentů prof. Rýdlovi.
Hlasování: 15 – 0 – 0.
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6.
Projednání návrhu směrnice Zásady evidence studijních výsledků studentů.
Projednávaný materiál obdrželi senátoři v předstihu. Z řad členů SRUPa nebyla vznesena
žádná písemná připomínka. V úvodním slovu přednesla Ing. Bílková k projednávanému
materiálu krátký komentář. V následné diskusi nebyly vzneseny další připomínky a bylo
přijato usnesení.
Usnesení:
Studentská rady UPa projednala návrh směrnice Zásady evidence studijních výsledků
studentů a uložila předsedkyni Ing. Bílkové předat návrhy SRUPy prorektorovi pro
vzdělávání a záležitosti studentů prof. Rýdlovi.
Hlasování: 15 – 0 – 0.
7.
Různé.
Předsedkyně Kolejní rady Eva Neoralová informovala o prvním zasedání v novém složení
Kolejní rady a schůzce s ředitelem SKM RNDr. Pavlem Ďurovcem. Přiblížila změny
v kolejním řádu týkající se: zákazu skladování potravin na parapetech, smluvních pokut,
zvyšování bezpečnosti na kolejích a s tím souvisejících opatřeních (venkovní ohniště, boční
vchody pavilonů A a B, bourání lávky do menzy).
Ing. Špičková seznámila přítomné členy s probíhajícími přípravami Majálesu a volby krále
Majálesu. Termín akce je stanoven na 11. května 2011, už nyní jsou v prodeji vstupenky.
Informace jsou zveřejněny na internetu (www.majalespardubice.cz) a na Facebooku. Dále
uvedla nabídku organizátora Majálesu na možnou prezentaci malých firem na těchto akcích.
Ing. Keller přednesl otázku uplatňování nároku na dotace při stravování studentů v nově
vybudované stravovně v objektu FEI na Nám. Čs. Legií.
Ing. Špičková informovala o problému s maximálním počtem vypůjček v Univerzitní
knihovně. Limit 10-ti výpůjček se zdá být nedostatečný zejména pro studenty DSP. Ing.
Špičková byla pověřena předložením návrhu na zvýšení limitu výpůjček příslušným
pracovníkům Univerzitní knihovny.
8.
Závěr.
Na závěr předsedkyně SRUPa poděkovala všem přítomným za účast a zasedání SRUPa
ukončila.

Ing. Eliška Bílková
předsedkyně SRUPa
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