ZÁPIS
z 5. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 26. září 2017
Přítomní členové SRUPa: Bartošová Kateřina, Dobeš Ondřej, Hermann Petr, Jelínek Petr
Skácelová Anna, Šanda Martin, Vajrauch Pavel
Omluveni: Pátková Anna, Vnenk Petr, Antonová Barbora, Cicák Filip, Šimon Pavel, Dubnová
Lada, Kučera Tomáš, Novák Petr, Smolová Barbora, Sommerauerová Dana, Rajtrová Helena,
Jan Kroupa, Hrabovský Jan, Vojtěch Janů, Jan Podlesný, Mrověcová Samková Kateřina,
Barbuščáková Eva, Auská Zuzana
Neomluveni: Haupt Lukáš, Porwisz Vojtěch, Řezníček Michal, Svoboda Tomáš, Gago Lumír,
Kuba Ondřej, Pikeš Karel, Palatáš Marcel, Václav Mensa, Hájek Roman, Lucie Červinková,
Kristýna Hošková, Škorníčková Zuzana
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení.
Schválení programu zasedání.
Týden pro vzdělanost.
Hodnocení výuky.
Akce a aktivity SRUPa.
Různé.
Závěr.

Na začátku zasedání bylo přítomno 7 členů SRUPa.
1. Zahájení.
Statutární místopředseda SRUPa Ondřej Dobeš zahájil, v nepřítomnosti předsedkyně Heleny
Rajtrové kvůli zahraničnímu studijnímu pobytu, 5. zasedání SRUPa a přivítal přítomné členy
SRUPa. Následně představil program zasedání, který obdrželi již v pozvánce.
2. Schválení programu zasedání.
Člen SRUPa Martin Šanda požádal předsedajícího Ondřeje Dobeše o doplnění programu - bod
6. Informace z SKM. Doplněný program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Schválení programu zasedání.
Týden pro vzdělanost.
Hodnocení výuky.
Akce a aktivity SRUPa.
Informace z SKM.
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7. Různé.
8. Závěr.
Přítomní členové SRUPa hlasovali o doplněném programu schůze. Program byl přijat v
doplněné podobě následujícím počtem hlasů:
7 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
3. Týden pro vzdělanost.
Místopředseda Ondřej Dobeš, místopředseda Pavel Vajrauch a člen předsednictva AS UPa
Martin Šanda seznámili členy SRUPa o situaci kolem financování vysokých škol pro rok 2018,
vládou schváleném rozpočtu pro rok 2018 pro vysoké školy, plánované protestní akci „Týden
pro vzdělanost“ 2. - 6. října a zapojení SRUPa. Tato akce se nakonec bude konat pouze jako
informační. Vláda splnila podmínku Rady vysokých škol, České konference rektorů, a
vysokých škol a navýšila rozpočet pro vysoké školy pro rok 2018 o 3 mld. Kč, což je
považováno za minimum možného.
Mezi původně plánované akce patřila účast studentů UPa v čele se zástupci SRUPa na
protestním pochodu v Praze, prezentace SRUPa ohledně této problematiky na „ErasmusFest“.
Ty to akce byli zrušené. Bude se konat pouze akce v rámci „Noc vědců“ konané na půdě UPa
v prvním říjnovém týdnu, kde členové SRUPa budou o problematice dlouhodobého
podfinancování VŠ informovat veřejnost.
4. Hodnocení výuky
Členové SRUPa a zároveň členové Komise pro hodnocení výuky Kateřina Bartošová a Martin
Šanda připomněli přítomným členům probíhající akci „Týden s hodnocením“, jejímž cílem je
propagace hodnocení výuky mezi studenty a přesvědčit studenty, že hodnocení má smysl a že
můžou hodnotit bez obav. Martin Šanda pak v krátké diskuzi shrnul práci komise v uplynulém
akademickém roce.
5. Akce a aktivity SRUPa.
Místopředseda SRUPa Pavel Vajrauch informoval přítomné členy o plánovaných aktivitách –
SRUPa bude propagována na akci „Noc vědců“ v pátek 6. října 2017. Dále přítomným členům
předběžně sdělil, že je v řešení další zábavný večer ve studentském klubu Áčko (podrobnosti
budou upřesněny). Místopředseda pro propagaci a rozvoj pak nastínil úmysl vytvořit
propagační video o SRUPa a požádal členy SRUPa o „like“ a sdílení příspěvků FB stránky
SRUPa.
Místopředseda SRUPa Ondřej Dobeš poděkoval za úspěšně proběhlou akci „Podzimní
srdíčkové dny“ 18. – 22. září 2017. Organizací akce byla pověřena členka SRUPa Kateřina
Bartošová, která tuto akci zhodnotila. Uvedla, že i přes to, že se akce konala týden před
začátkem výukového období a v kampusu nebylo ještě tolik studentů, akce se vydařila a podle
odhadů se podařilo vybrat přes 2 tisíce Kč. Poděkovala členům SRUPa Martinovi Šandovi,
Ondřeji Dobešovi a Pavlu Vajrauchovi a studentkám Petře Hýblové a Kamile Rybové, kteří se
do akce aktivně zapojili, a zároveň upozornila na neaktivitu ostatních členů, kteří na e-mail
nereagovali, s výjimkou Petra Vnenka a Jana Kroupy, kteří se omluvili.
6. Informace z SKM
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Člen SRUPa Martin Šanda spolu s místopředsedou Ondřejem Dobešem přetlumočili informace
od ředitele SKM týkající se zrušení večeři v menze a odůvodnění tohoto rozhodnutí. V diskuzi
pak vystoupili další členové SRUPa Petr Jelínek, Kateřina Bartošová, Anna Skácelová, Pavel
Vajrauch a Petr Hermann kteří upozornili na velkou vlnu nespokojenosti studentů, na
problematiku menzy a kolejí, nesouhlas s politikou SKM a fakt, co všechno bylo na kolejích za
poslední roky zrušeno či omezeno. Z diskuze vzešlo usnesení:
Studentská rada Univerzity Pardubice vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím SKM o změně
provozní doby hlavní jídelny v menze a tedy zrušení večeří a omezení možností stravování
studentů. Studentská rada Univerzity Pardubice apeluje na vedení SKM k přehodnocení tohoto
rozhodnutí, které je v neprospěch studentů.“
Přítomní členové SRUPa hlasovali o usnesení následujícím počtem hlasů:
7 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
7. Různé.
a)

Petr Jelínek se dotázal obou místopředsedů, jaká je aktuální situace v předsednictvu.
Místopředseda Ondřej Dobeš vysvětlil, že je jejím statutárním místopředsedou a po dobu
nepřítomnosti předsedkyně je pověřen vedením.

b) Člen předsednictva AS UPa Martin Šanda informoval členy SRUPa o harmonogramu
voleb kandidáta na funkci rektora a pozval všechny na shromáždění akademické obce
univerzity konané ve čtvrtek 5. října od 14 hodin. Následně pak členy SRUPa informoval
o činnosti předsednictva AS UPa. Martin Šanda pak ještě doplnil, že ke konci října je
plánované setkání členů SRUPa a vedení univerzity – termín bude včas upřesněn.
c)

Místopředseda Ondřej Dobeš informoval o programu UPa ke Dni boje studentů za svobodu
a demokracii 16. listopadu 2017. Zejména pak na tradiční vzpomínkový akt, který je
v programu naplánován na 18:30. Členům SRUPa jsou pak k dispozici lístky na koncert
filharmonii od 19 hodin.

d) Člen SRUPa Martin Šanda připomněl usnesení SRUPa z květnového zasedání týkající se
výkladu článku Studijního a zkušebního řádu ohledně vypisování termínů a požádal členy
SRUPa o jeho znovu-schválení. Návrh na usnesení:
„SRUPa pověřuje předsednictvo SRUPa zajištěním stanoviska a výkladu čl. 7 odst. 3)
Studijního a zkušebního řádu UPa u pror. Kubanové. Nejasnost interpretace se týká otázky,
jestli je akademický pracovník povinen vypsat termín i v srpnové/zářijové části
zkouškového období stanoveného dle harmonogramu akademického roku.“
Přítomní členové SRUPa hlasovali o usnesení následujícím počtem hlasů:
7 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
8. Závěr.
Předsedající místopředseda Ondřej Dobeš se rozloučil, poděkoval a pozval všechny členy
SRUPa na neformální setkání.
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Ondřej Dobeš
t. č. statutární místopředseda SRUPa
Pavel Vajrauch
t. č. místopředseda SRUPa
Martin Šanda
t. č. člen SRUPa, člen předsednictva AS UPa
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