ZÁPIS
ze 2. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 28. února 2017
Přítomní členové SRUPa: Ondřej Dobeš, Pavel Vajrauch, Petr Jelínek, Helena Rajtrová,
Martin Šanda, Anna Skácelová, Jan Hrabovský, Kateřina Bartošová, Pavel Šimon, Jan Kroupa,
Petr Hermann, Anna Pátková, Vít Blanař, Zuzana Škorničková
Omluveni: Vojtěch Janů, Petr Vnenk, Michael Vávra, Ondřej Kuba, Barbora Smolová
Hosté: Jana Polehna
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace z předsednictva AS UPa.
4. Diskuze o zveřejňování zápisů.
5. Návrh člena do Rady pro vnitřní hodnocení UPa za studenty.
6. Plánované akce na letní semestr 2017.
7. Informace ze SK RVŠ.
8. Informace z jednotlivých fakult.
9. Různé.
10. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno čtrnáct členů SRUPa s hlasovacím právem.
1. Zahájení.
Předsedkyně SRUPa Helena Rajtrová přivítala přítomné členy a představila program zasedání,
který členové SRUPa obdrželi již v pozvánce. Za skrutátory na 2. zasedání SRUPa byli vybráni
Ondřej Dobeš a Helena Rajtrová.
2. Schválení programu zasedání.
Předsedkyně SRUPa následně navrhla změnu programu a to vyškrtnout bod č. 7 - Informace ze
SK RVŠ, jelikož zasedání SK RVŠ teprve následuje po zasedání SRUPa. Další změnou bylo
doplnění programu o bod týkající se vystoupení a podání informací paní Jany Polehny
z organizace INRI ROAD, která žádá SRUPu o spolupráci.
Členové SRUPa hlasovali o pozměněném programu schůze:
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Upravený program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace z předsednictva AS UPa.
4. Diskuze o zveřejňování zápisů.
5. Návrh člena do Rady pro vnitřní hodnocení UPa za studenty.
6. Plánované akce na letní semestr 2017.
7. Informace z jednotlivých fakult.
8. Informace o aktivitách a činnostech INRI ROAD.
9. Různé.
10. Závěr.
Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
14 - 0 - 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
3. Informace z předsednictva AS UPa
Martin Šanda informoval členy SRUPa o činnostech předsednictva AS UPa. Nově obdrží
zvolení senátoři certifikát o jejich členství v AS UPa. Dále zmínil termín a program dalšího
zasedání AS UPa, který byl stanoven na 25. dubna 2017. Tomuto zasedání bude předcházet
shromáždění akademické obce od 12:30, jehož součástí bude i prezentace aktivit a činností
SRUPa za rok 2016.
4. Diskuze o zveřejňování zápisů
Plénum SRUPa projednávalo problematiku zveřejňování zápisů na externí webové stránky
SRUPa na základě podnětu člena SRUPa Petra Vnenka (omluven z důvodu zahraničního
pobytu), který zveřejňování zápisů inicioval jak na AS DFJP, tak například i předsedovi AS
UPa. Martin Šanda v zastoupení navrhovatele přidal další informace a dodal pozitivní
stanovisko předsednictva AS UPa ke zveřejňování zápisů na externích webových stránkách
univerzity. Proběhla diskuze o formě zápisů ve formátu PDF a Vít Blanař zmínil možnost, že
lze tyto soubory zamknout, aby se nedaly kýmkoliv upravovat.
SRUPa přijala následující usnesení:
SRUPa projednala a schvaluje zveřejňování zápisů z jednání SRUPa na veřejně přístupných
webových stránkách www.srupa.upce.cz.
Zápisy budou zveřejněny od roku 2004 – na základě dostupnosti archivu SRUPa. Tuto agendu
má na starosti v rámci své funkce místopředseda pro propagaci a rozvoj Vojtěch Porwisz.
Hlasování 14 - 0 - 0.
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5. Návrh člena do Rady pro vnitřní hodnocení UPa za studenty
Nově vytvořená Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice (RVH UPa) bude mít celkem
9 členů - 1/3 navrhuje rektor, 1/3 AS UPa (z toho 1 student), 1/3 vědecká rada.
SRUPa pouze navrhuje vhodného kandidáta, který musí být následně schválen na zasedání AS
UPa. Po krátké diskuzi byla vyhlášena doba do příštího zasedání, kdy členové SRUPa mohou
podávat návrhy na tohoto studenta v RVH UPa. Více informací včetně harmonogramu a
náležitostí pro podávání návrhů obdrží členové SRUPa e-mailem.
Tento student pak bude zároveň členem SRUPa na základě ustanovení ve Statutu UPa.
6. Plánované akce na letní semestr 2017
Předsedkyně SRUPa informovala členy o tom, že v nejbližší době plánuje SRUPa tyto akce:
- Vlajka pro Tibet – středa 8. března 2017.
- Turnaj člověče nezlob se v Áčku – 21. března 2017.
- Schůzka s ředitelem SKM p. Ďurovcem – termín se dohodne v budoucnu.
- Shromáždění akademické obce - 25. dubna 2017.
7. Informace z jednotlivých fakult
Ondřej Dobeš vznesl návrh na změnu zapisování rozvrhů na FES. Požaduje znovu zavedení
grafického předzápisu, který se v minulosti osvědčil. Bylo mu doporučeno vše sepsat a přednést
na Akademickém senátu FES. Dále proběhla diskuze, jakým způsobem to funguje na jiných
fakultách.
Bylo upozorněno na to, že od 1. září 2017 vejde v platnost nový Studijní a zkušební řád
a v některých bodech se liší od aktuální verze. Jan Kroupa navrhnul členům udělat informační
kampaň, jejímž cílem bude právě upozornit na změny v nově platném SZŘ.
Jednání opustila Anna Pátková a Jan Kroupa.
8. Informace o aktivitách a činnostech INRI ROAD.
Na zasedání SRUPa vystoupila zástupkyně organizace INRI ROAD Jana Polehna, která
informovala plénum o činnosti organizace INRIROAD klub a vyzvala SRUPa ke spolupráci.
Tato organizace má za cíl pomáhat lidem kolem nás, spolupracuje s humanitárním centrem
Adra a s dobrovolnickým centrem Pardubice. V současnosti chtějí více cílit na vysokoškoláky
a zainteresovat je do těchto aktivit.
Přednesla několik vizí.
Vize:
-

Možnost navázání spolupráce s Univerzitou Pardubice.

-

Beseda s Alešem Bártou (pochází z Pardubic), který založil nemocnici v Keni (Itibo) a
dělá besedy po krajích. Vytvořil také mj. film Daleko za sluncem a měli by zájem o
promítání tohoto filmu – žádají o pomoc od univerzity zejména s propagací a
zapůjčením prostor.
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Předpokládaný termín: duben 2017.
SRUPa přijala následující usnesení:
SRUPa podporuje akci pořádanou organizacemi INRIROAD a ADRA a případnou další
spolupráci.
Hlasování 12-0-0
9. Různé
a) Pavel Šimon vznesl požadavek na pomoc s propagací akce IAESTE.
b) Petr Jelínek vznesl dotaz na společné prostory bývalé Sauny. Na základě diskuze byl dalšími
členy SRUPa odkázán na konkrétní osoby, na které dotaz vznést.
10. Závěr.
Předsedkyně se rozloučila a pozvala všechny členy SRUPa na neformální setkání.

Helena Rajtrová
Předsedkyně SRUPa
Zapisovatel
Petr Hermann
Člen SRUPa
Martin Šanda
t.č. člen SRUPa
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