ZÁPIS
z 5. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 9. 12. 2014
Přítomní členové SRUPa:
Bronislav Gabryš, Helena Rajtrová, Martin Šanda, Michael Vávra, Michaela Hýsková, Jan
Kroupa, Petra Pavlová, Vít Blanař, Vojtěch Janů
Omluveni:
M. Eisenhammerová, L. Gago, T. Gazdíková, M. Kolínová, R. Kupčík, K.Jandová
Hosté:
Tereza Neckářová – studentka 1.r. FF, organizátorka Maratonu psaní dopisů na podporu
lidských práv
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Žádost o podporu akce Maraton psaní dopisů.
4. Výroční zpráva 2014, VIZE 2015.
5. Propagace a aktuální záležitosti SRUPa.
6. Kontaktní bod na UPa pro výjezdní stáže (SK RVŠ).
7. Propagace SRUPa.
8. Různé.
9. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno šest členů SRUPa s volebním hlasem, jeden člen SRUPa
s poradním hlasem a jeden host.
1.

Zahájení.

Předseda SRUPa Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil program zasedání, který
obdrželi již v pozvánce. Následně představil hosta – studentku Terezu Neckářovou,
organizátorku akce Maraton psaní dopisů na UPa, a doplnil program o třetí bod – Žádost o
podporu akce Maraton psaní dopisů.
2.

Schválení programu zasedání.

Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
6 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
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3.

Žádost o podporu akce Maraton psaní dopisů.

Tereza Neckářová představila členům SRUPa akci Amnesty International – Maraton psaní
dopisů, pořádanou k mezinárodnímu dni lidských práv. Zároveň požádala SRUPa o podporu
této akce na půdě Univerzity Pardubice. Členová SRUPa s podporou této akce souhlasili. Po
této žádosti Tereza Neckářová odchází.
17:15 Přišel Jan Kroupa.
17:23 Přišla Michaela Hýsková.
4.

Výroční zpráva 2014, VIZE 2015.

Předseda SRUPa krátce zhodnotil činnost SRUPa za rok 2014. Obzvláště zdůraznil úspěchy
v propagaci SRUPa, konání studentských akcí pod záštitou SRUPa a úspěchy při vyjednávání
se SKaM. Dále informoval o rozpočtu SRUPa za rok 2014, který označil v celkovém součtu
za vyrovnaný.
Následně představil základní vize SRUPa pro rok 2015. SRUPa by se měla snažit udržet a
ještě rozšířit počet akcí konaných pod její záštitou a pravidelně se starat o svoji prezentaci na
sociálních sítích. Následovala diskuze členů SRUPa na téma vizí pro rok 2015. Z této diskuze
vyplynula nutnost se dále zabývat systémem hodnocení výuky. SRUPa navrhuje k tomuto
účelu zřídit samostatnou pracovní skupinu.
5.

Propagace SRUPa a aktuální záležitosti SRUPa.

Předseda SRUPa představil členům nové propagační materiály s grafickým prvkem SRUPa.
Vít Blanař informoval o stavu jednání se společností Cinestar ohledně studentských
filmových večerů a nutnosti doporučit společnosti Cinestar studenta, který by byl ochotný
organizovat po projekci filmu afterparty.
Předseda navrhl členům SRUPa zapojení do fungování SRUPa v následujících oblastech:
Honza Voráček – vyrobit krátké video k propagaci SRUPa + web
Helena Rajtrová – správa nástěnky a facebookového profilu SRUPa
Rudolf Kupčík – správa facebookového profilu SRUPa
Vojtěch Janů – tvorba zápisů z jednání
Petra Pavlová – správa informačního toku ze SK RVŠ
Michaela Hýsková – výpomoc při akcích SRUPa
Pro správu webu byli navrženi členové SRUPa z Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Přítomní členové se zadanými úkoly souhlasili.
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6.

Kontaktní bod na UPa pro výjezdní stáže (SK RVŠ).

Místopředsedkyně Helena Rajtrová informovala členy SRUPa o probíhajícím jednání o
kontaktním bodu na UPa pro výjezdní stáže SK RVŠ. Členové SRUPa tuto iniciativu
podporují a žádají o další informování o průběhu probíhajícího jednání.
7.

Propagace SRUPa.

Předseda informoval o stavu propagace SRUPa – ukázal vyrobené propagační předměty
SRUPa – mj. vizitky a bločky s grafickým prvkem SRUPa a zrekapituloval celý proces
propagace od jeho počátku. Petra Pavlová navrhla umístění nástěnek SRUPa a SK RVŠ na
každou fakultu UPCE a vyrobení propisek s grafickým prvkem SRUPa.
8.
a)

b)

Různé.
Předseda informoval o prezentaci ředitele SKM p. Ďurovce o situaci menzy a
rozeslal související data získané na této prezentaci ostatním členům SRUPa
k nahlédnutí.
Členové SRUPa hlasovali o následujícím usnesení:
Studentská rada Univerzity Pardubice doporučuje na lednové volbě předsednictva
Akademického senátu Univerzity Pardubice zvolit jako zástupce studentů
v předsednictvu předsedu SRUPa Martina Šandu (FES).
7 – 0 – 1. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

c)

Předseda pogratuloval studentovi Vítovi Blanařovi ke zvolení na místo předsedy
AS FZS, což SRUPa bere jako milník, kdy se student a člen SRUPa stal předsedou
senátu.

d)

SRUPa projednala žádost Markéty Kiššové, studentky katedry filosofie, ke sdílení
salónku v studentském klubu Áčko v úterý 16. prosince 2014. Členové SRUPa
považují konání těchto dvou akcí za neslučitelné a navrhují uvolnit salónek pro účely
KFi v 21 hodin a 30 minut.

e)

SRUPa projednala podnět od člena SRUPa L.Gago (FEI) k podporování studentské
akce Miss UPCE a podpoře studentského časopisu Loop. Členové SRUPa se po
diskuzi shodli na nevhodnosti pořádání Miss UPCE a na nepodporování této akce.
Členové SRUPa se rozhodli podporovat inciativu studentského časopisu Loop.

9.

Závěr.

Předseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na II. kvalifikační večer v univerzitním
turnaji ve hře Člověče, nezlob se.
Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa
Martin Šanda
t.č. předseda SRUPa
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