ZÁPIS
z 16. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 4. října 2016
Přítomní členové SRUPa: Hermann Petr, Janů Vojtěch, Kroupa Jan, Rajtrová Helena, Šanda
Martin, Vávra Michael, Vnenk Petr.
Hosté: Janeba David (FES), Jelínek Petr (FES), Krejčí Martin (FEI), Lelek Martin (FCHT,
IAESTE)
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení.
Schválení programu zasedání.
Podpora registru dárců kostní dřeně na UPa.
Projekt Uni-W – host David Janeba.
Volba předsednictva SRUPa.
Zapojení studentů do hodnocení činnosti.
Informace ze SK RVŠ.
Informace z jednání s Ing. Sehnoutkem – bufet koleje.
Různé.
Závěr.

Na začátku zasedání bylo přítomno sedm členů SRUPa s volebním hlasem a dva hosté.
1. Zahájení.
Předseda SRUPa Michael Vávra přivítal přítomné členy a představil program zasedání, který
členové SRUPa obdrželi již v pozvánce, a navrhl zařadit na něj bod č. 3 „Podpora registru dárců
kostní dřeně na UPa“. Tento návrh byl přijat následujícím počtem hlasů:
7 – 0 – 0 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE)
2. Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o doplněném programu schůze. Program byl přijat následujícím
počtem hlasů:
7 – 0 – 0 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE)
3. Podpora registru dárců kostní dřeně na UPa.
Student FEI Václav Krejčí informoval členy SRUPa o historii podpory registru dárců kostní
dřeně na českých vysokých školách a požádal o podporu konání zápisu do registru dárců kostní
dřeně na UPa, kterou organizuje za podpory IAESTE. Zároveň informoval o předběžném
termínu, místu konání i průběhu této akce. Následně členové SRUPa prodiskutovali možné
vlastní zapojení do této akce.
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Členové SRUPa přijali usnesení
„SRUPa podporuje inciativu Václava Krejčího – zápis do registru dárců krve na UPa.“
následujícím počtem hlasů:
7 – 0 – 0 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE)
17:46 – přišel Vít Blanař
4. Projekt Uni-W – host David Janeba.
Student David Janeba (FES) představil členům SRUPa svůj projekt Uni-W, v jehož rámci by
chtěl propojovat studenty s firemní sférou. Po zodpovězení dotazů proběhla mezi členy SRUPa
neveřejná diskuze.
Členové SRUPa přijali usnesení
„SRUPa vyžaduje detailnější informace o projektu Uni-W v psané formě.“
následujícím počtem hlasů:
8 – 0 – 0 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE)
Následně byli členové SRUPa informováni o fungování studentského Manažerského klubu a o
organizaci plánované přednášky Mgr. Michala Horáčka Ph.D. na UPa. Členové SRUPa
prodiskutovali možnost této přednášky.
Členové SRUPa přijali usnesení:
„Studentská rada UPa podporuje aktivitu Ing. Daniela Stříteského – organizaci přednášky
Mgr. Michala Horáčka Ph. D.“
následujícím počtem hlasů:
6 – 1 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE)
5. Volba předsednictva SRUPa.
Členové SRUPa byli seznámeni s volebním řádem a způsobem hlasování o předsednictvu
SRUPa. Volební komise byla ustanovena v tomto složení: Michael Vávra (předseda), Petr
Hermann, Vojtěch Janů.
Členové SRUPa byli vyzváni, aby předložili návrhy na předsedu/předsedkyni SRUPa. Martin
Šanda navrhl Helenu Rajtrovou a Petr Vnenk Jana Kroupu, ten však nominaci odmítl.
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Na místo 1. místopředsedy pro studijní záležitosti byl Martinem Šandou nominován Jan
Kroupa, a na místo 2. místopředsedy pro propagaci a rozvoj Michael Vávra nominoval Martina
Šandu. Oba nominaci přijali.
Členové SRUPa v tajné volbě hlasovali o návrhu, aby se předsedkyní SRUPa stala Helena
Rajtrová.
První kolo volby:
4 – 0 – 1 – 3 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE – NEPLATNÝ)
Předseda volební komise konstatoval neplatnost některých hlasů kvůli formálním chybám ve
vyplňování volebních lístků a vyhlásil druhé kolo volby.
Druhé kolo volby:
6 – 0 – 1 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE – NEPLATNÝ)
Předseda volební komise konstatoval zvolení Heleny Rajtrové předsedkyní SRUPa.
Členové SRUPa v tajné volbě hlasovali o návrhu, aby se 1. místopředsedou SRUPa pro studijní
záležitosti stal Jan Kroupa.
7 – 0 – 1 – 0 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE – NEPLATNÝ)
Předseda volební komise konstatoval zvolení Jana Kroupy 1. místopředsedou SRUPa pro
studijní záležitosti.
Členové SRUPa v tajné volbě hlasovali o návrhu, aby se 2. místopředsedou SRUPa pro
propagaci a rozvoj stal Martin Šanda.
7 – 0 – 1 – 0 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE – NEPLATNÝ)
Předseda volební komise konstatoval zvolení Martina Šandy 2. místopředsedou SRUPa pro
propagaci a rozvoj.
6. Zapojení studentů do hodnotící činnosti.
Členové SRUPa byli informování o jednání předsednictva SRUPa s kancléřkou UPa, při které
byli seznámeni s nutností zapojit studenta do Rady pro vnitřní hodnocení. Členové SRUPa byli
na jednání SRUPa v rámci tohoto bodu dále informováni o náležitostech spojených
s jmenováním a funkcí studenta v Radě pro vnitřní hodnocení. Dále byla prodiskutována
problematika hodnocení kvality výuky a možnost zřízení pracovní skupiny zabývající se touto
problematikou.
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Členové SRUPa přijali usnesení:
„Studentská rada Univerzity Pardubice zřizuje pracovní skupinu pro hodnocení kvality výuky,
jejími členy jsou Jan Kroupa, Martin Šanda, Michael Vávra, Petr Vnenk.“
následujícím počtem hlasů:
6 – 1 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE)
7. Informace ze SK RVŠ.
Členové SRUPa byli informováni o jednání SK RVŠ, mezi jehož stěžejní body patřila volba
nového předsedy, otázky financování školství a zapojení studentů do procesu zajišťování
kvality na VŠ.
8. Informace z jednání s Ing. Sehnoutkem – bufet koleje.
Členové SRUPa byli informováni o nových podmínkách ze strany SKM pro zachování bufetu
Ing. Sehnoutka provozovaném v budově kolejí (razantní zvýšení nájmu, zmenšení skladu,
zrušení míst k sezení, omezení prodeje alkoholických nápojů).
9. Různé
a) Martin Lelek z IAESTE informoval členy SRUPa o aktivitách IAESTE a novém
Diáři studenta.
b) Členové SRUPa byli informováni o konání Dne spolků a prodiskutovali možnosti
organizace.
c) Členové SRUPa byli informováni o organizaci akce zaměřené na darování krve
v prostorách UPa a o Běhu naděje, který se uskuteční v sobotu 8. října.
10. Závěr.
Místopředseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na neformální setkání.

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