ZÁPIS
z 11. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 1.10.2013
Přítomní členové SRUPa:
Vít Blanař, Michaela Hýsková, Karolína Jandová, Tereza Kudláčková, Martin Šanda,
Pavel Váňa, Iveta Vidičanová
Omluveni:
Milan Šťovíček, Martina Tůmová, Nikola Peřinka, Jan Voráček, Ondřej Štěpán, Šárka
Nekvapil Jirásková, Jaroslav Morkus, Monika Eisenhammerová, Marcela Strouhalová,
Michael Vávra
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Problematika menzy Univerzity Pardubice.
Informace o Debatním klubu Univerzity Pardubice.
Projednání navrhovaných změn Jednacího řádu SRUPa.
Různé.
Závěr.

Na začátku zasedání bylo přítomno 5 členů.

1. Zahájení.
Předseda SRUPa Bc. Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil změněný program
zasedání, který obdrželi již v pozvánce.
Program nebyl upraven a bylo tedy hlasováno o schválení programu zasedání:
5 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

2. Problematika menzy Univerzity Pardubice.
Členka SRUPa Michaela Hýsková informovala přítomné členy o průzkumu týkajícího se
menzy Univerzity Pardubice, který proběhl v květnu roku 2013. Členové SRUPa obdrželi
kompletní data z průzkumu spolu se zaslanou pozvánkou. Cílem průzkumu bylo zjistit názor
studentů na univerzitní menzu v řadě různých aspektů v podobě 10 otázek. Michaela Hýsková
podrobně představila strukturu dotazníku a jednotlivé otázky. Nad jednotlivými otázkami a
výsledky odpovědí proběhla diskuze se závěrem, že SRUPa se bude touto záležitostí dále
průběžně zabývat s cílem prezentovat závěry a příp. doporučení vyplývající z průzkumu
odpovědným pracovníkům. Je však nutné získaná data ještě dále zanalyzovat.
Předseda SRUPa poděkoval za přednesený průzkum a jeho výsledky a především za
iniciativu.
V 17:10 dorazila sen. Karolína Jandová, v 17:20 Mgr. Vít Blanař

3. Informace o Debatním klubu Univerzity Pardubice.
Předseda SRUPa Bc. Šanda informoval přítomné členy o myšlence Debatního klubu
Univerzity Pardubice, který by byl zřízen pod záštitou SRUPa. Cílem tohoto klubu bude
debatovat na různá témata, debatovat s oponentem, trénovat argumentaci, intonaci atd. Cílem
SRUPa je poskytnout Debatnímu klubu zázemí a podpořit tak jeho začínající rozvoj.
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4. Projednání navrhovaných změn Jednacího řádu SRUPa.
Návrh na změnu Jednacího řádu Studentské rady Univerzity Pardubice dostali členové
SRUPa v příloze mailu spolu s pozvánkou se zvýrazněnými změnami. Změny se týkaly nově
zařazeného článku 21 tohoto řádu, tedy Zástupce Debatního klubu, a upravovaly jeho zvolení,
odvolání, pravidla setkání atd.
Předseda SRUPa jako předkladatel návrhu krátce představil nové změny uvedeného
dokumentu tak, jak byly rozeslány členům SRUPa.
Po krátké diskuzi navrhnul Mgr. Vít Blanař následující doplnění v zmíněném článku:
-

možnost účasti nečlena Debatního klubu nečlenovi,

-

zveřejňování témat a termínů setkání klubu,

-

možnost navržení tématu od členů SRUPa,

-

vyvěšení zápisů na intranetu.

Přítomní členové projednali tyto změny, které byly následně zapracovány do nové verze
Jednacího řádu SRUPa (Příloha 1)
Usnesení: SRUPa projednala a schvaluje navrhované změny Jednacího řádu SRUPa
s doplněnými připomínkami. 7 – 0 – 0.

5. Různé.
a)

Karolína Jandová vznesla dotaz ohledně zkušeností s povinnou docházkou na přednášky
na jiných fakultách. Jako členka AS FZS UPa zaznamenala časovou náročnost pro
studenty oborů FZS, kdy je k povinné docházce ještě praxe a studenti jsou tak vytíženi.
Martin Šanda informoval, že na FES není povinná docházka na přednáškách standardní,
Michaela Hýsková přidala tutéž informaci o FF.
Vít Blanař doplnil důvod zavedení povinné docházky – nízká úroveň znalostí na
některých předmětech s odbornými přednáškami. Doplnil však, že pokud se student
dostavit nemůže, může se individuálně domluvit s příslušným akademickým pracovníkem.
Tuto zkušenost doplnil i Pavel Váňa, kdy individuálně řešil neúčast z důvodu návštěvy
lékaře.

b) Vít Blanař oznámil svou rezignaci na funkci náhradníka delegáta d SK RVŠ. Ostatní
členy SRUPa informoval, co SK RVŠ řeší, čím se zabývá, jak často se schází a další
podrobnosti. Na příštím jednání je tedy nutné zástupce do SK RVŠ dovolit a navrhnout
je na zasedání AS UPa.
c) Předseda SRUPa informoval o konání konference KAS – Konference pro akademické
senátorky a senátory, která se bude konat ve dnech 11.-12.10. 2013 v Telči. Tato
konference navazuje na loňskou konferenci konanou na půdě ČVUT v Praze a také na
jednodenní workshop, který se konal v Pardubicích pod záštitou předsednictva AS UPa.

6. Závěr.
Členům SRUPa, kteří se zasedání zúčastnili, předseda poděkoval za účast a aktivitu. Na
závěr dodal, že v blízké době proběhne další zasedání, především z důvodu volby delegáta/
náhradníka delegáta do SK RVŠ a volby Zástupce Debatního klubu.
Bc. Martin Šanda
předseda SRUPa
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Příloha 1 – Článek 21 Jednacího řádu Studentské rady UPa
Článek 21
Zástupce Debatního klubu
Debatní klub:
a) je součástí SRUPa.
b) členem se může stát každý člen Akademické obce Univerzity Pardubice, na základě
podání žádosti doručené Zástupci Debatního klubu.
c) setkání jsou nepravidelné, svolává je volený zástupce Debatního klubu.
d) o konaném setkání informuje Zástupce Debatního klubu minimálně 5 dní předem na
intranetu.
Zástupce Debatního klubu:
a) je volený členy SRUPa. Pro tuto volbu platí obdobná pravidla jako pro volbu
funkcionářů SRUPa (čl. 7).
b) má právo se účastnit zasedání SRUPa s hlasem poradním.
c) reprezentuje veřejně členy Debatního klubu.
d) informuje předsednictvo SRUPa a chodu Debatního klubu.
e) z každého setkání je povinen zaslat členům předsednictva SRUPa dokument
obsahující stručné závěry z probíraných témat a to do 5 pracovních dnů od konání
setkání.
f) může být odvolán tajným hlasováním na zasedání SRUPa. Písemný návrh může podat
nadpoloviční většina členů Debatního klubu. Odvolání může dále navrhnout předsednictvo
SRUPa. Návrh na odvolání je schválen, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina
přítomných členů SRUPa s právem hlasovat.
g) může z funkce odstoupit, funkce zaniká okamžikem doručení písemné rezignace
k rukám předsedy SRUPa.
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