ZÁPIS
z 4. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 29.10.2014
Přítomní členové SRUPa: Bronislav Gabryš, Helena Rajtrová, Martin Šanda, Michael
Vávra, Michaela Hýsková, Jan Podlesný, Jan Kroupa, Rudolf Kupčík, Petra Pavlová, Vít
Blanař, Vojtěch Janů, Jakub Sladký
Omluveni: Monika Eisenhammerová, Lukáš Haupt, Ondřej Štěpán, Martin Lauterbach,
Tereza Gazdíková
Hosté: Veronika Nečasová – zástupkyně společnosti Cinestar
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Prezentace projektu Cinestar – studentské předpremiéry.
4. Plánovaná debata ohledně hodnocení výuky.
5. Informace z konference akademických senátorek a senátorů v Č. Budějovicích.
6. Kontaktní bod na UPa pro výjezdní stáže (SK RVŠ).
7. Propagace SRUPa.
8. Různé.
9. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 8 členů SRUPa s volebním hlasem, 2 členové 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. Představil hosta - Veroniku Nečasovou, zástupkyni společnosti
Cinestar, a doplnil program o třetí bod – prezentaci projektu společnosti Cinestar na
studentské předpremiéry filmů.
2.

Schválení programu zasedání.

Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
8 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
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3.

Prezentace projektu Cinestar – studentské předpremiéry.

Pí. Nečasová představila projekt společnosti Cinestar, v jehož rámci by Cinestar promítal
jednou měsíčně předpremiéry filmů pouze pro studenty za zvýhodněných podmínek. Cena
filmu by pro studenty činila 99 Kč. Podmínkou pro účast na těchto promítáních by byla účast
v Cinestar klubu za 60 Kč. Cinestar nabízí zajištění prostor a všech povinností spjatých
s projekcí, vzhledem k této exklusivní nabídce požaduje od SRUPa propagaci této akce v
prostorách univerzity a univerzitních informačních systémech. Nabízí též, že by se SRUPa
mohla podílet na výběru filmu v předpremiéře.
V 17:11 po představení projektu pí. Nečasová odešla.
Po diskuzi se členové SRUPa přiklánějí po dalším jednání se společností Cinestar projekt
podpořit.
17:05 Přišel Jan Kroupa.
17:15 Přišla Michaela Hýsková.
4.

Plánovaná debata o hodnocení výuky.

Předseda SRUPa informoval a pozval členy na debatu na téma hodnocení výuky, která se
koná 11. listopadu 2014 v učebně DBB3. Zároveň informoval o řešení hodnocení výuky na
VUT a navrhl se tímto systémem inspirovat i při případné úpravě hodnocení výuky na UPCE.
5.

Informace z konference akademických senátorek a senátorů v Českých
Budějovicích.

Předseda SRUPa informoval o konání konference akademických senátorek a senátorů v
Českých Budějovicích – zmínil probíranou problematiku připravované novely
vysokoškolského zákona; přednášku o Akademickém centru studentských aktivit, které
zaštiťuje poradenství a vzdělávání akademických senátorů a jiné související projekty; cenu
Jana Opletala; problém komunikace mezi SK RVŠ a senáty; panelovou diskuzi na téma vize
školství a kvality výuky; a problematiku velkého množství studentů doktorského studia v ČR.
6. Kontaktní bod na UPa pro výjezdní stáže (SK RVŠ).
Místopředsedkyně Helena Rajtrová informoval členy SRUPa o konání workshopu k
zahraničním záležitostem. Se členy SRUPa konzultovala možnost nabídnutí výjezdní stáže do
Barcelony na jednání senátorů akademických senátů i studentům, kteří nejsou v AS. Členové
SRUPa se přiklánějí k podpoření této možnosti.
7.

Propagace SRUPa.

Předseda informoval o stavu propagace SRUPa – o počtu fanoušků stránky SRUPa na
facebook.com, o připravovaných webových stránkách a o fázi výroby propagačních předměty.
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Dále členy vyzval k šíření informací o fungování SRUPa na svých fakultách. Nakonec také
představil nový grafický prvek SRUPa.
8.

Různé.

Místopředsedkyně SRUPa Helena Rajtrová doporučila, aby se SRUPa zasadila o lepší
grafickou úpravu pozvánek na mimořádné přednášky.
Předseda informoval o stavu jednání s RNDr. Pavlem Ďurovcem ohledně kvality stravování v
menze. Konstatoval, že se SRUPa na základě tohoto jednání a předchozího dotazníkového
šetření povedlo vyjednat bezplatnou vodu pro klienty menzy a nápoj zdarma při koupi menu
(hlavního jídla s polévkou nebo salátem). Také informoval o novém automatu na teplé nápoje
přímo v prostorách menzy.
Předseda pozval členy SRUPa na slavnostní večer UHK, který proběhne 12. listopadu.
Předseda představil nové motta SRUPa – „Zapiš se na UPa jinak než na chodník.“
Předseda také informoval o studentské iniciativě studentů doktorandského studia v některých
městech, která vyzve nově zvolené městské zastupitelstvo, aby podpořilo studentské slevy na
městskou hromadnou dopravu pro studenty v doktorském studijním programu, kterým již
bylo 26 let. Doporučil tuto výzvu přednést i v Pardubicích.
9.

Závěr.

Předseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na neformální část zasedání.

Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa
Martin Šanda
t.č. předseda SRUPa
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