Akademický senát

Zápis z 1. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ
Datum zasedání: 16. září 2019

Přítomni: J. Bradáč, J. Bokšová, J. Fábry, P. Kasal, J. Přikrylová, V. Braun,
V. Novotná, A. Štutzbartová
Host: rektor ŠAVŠ doc. P. Mertlík
Omluveni: M. Juhas (dovolená), K. Fajtlová (v zahraničí)
Nepřítomni: O. Holík
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Představení jednotlivých senátorů obou kurií
Slovo rektora ŠAVŠ k novému Akademickému senátu
Volba předsedy a místopředsedy AS
Cena ministra MŠMT za vynikající vzdělávací činnost
Diskuse k práci AS
Různé

Ad 1)
Představili se postupně všichni akademičtí i studentští senátoři. Pozitivní zprávou je,
že studenti jsou z bakalářské úrovně studia, takže je perspektiva možného delšího
působení v AS.
Ad 2)
Pan rektor přivítal možnost prvního setkání se Senátem v novém složení. Promluvil o
významu AS v životě naší vysoké školy a spolupráci, která byla dobrá. Zmínil, že AS
soukromé VŠ sice nemá pravomoci jako AS na veřejných vysokých školách, nicméně
AS má být zdrojem informací a také cestou, která umožňuje řešit problémy, které
mohou vzniknout zejména u studentů.
Na závěr pan rektor popřál Akademickému senátu a vedení školy dobrou a otevřenou
spolupráci.
Ad 3)
Před samotnou volbou proběhla debata týkající se motivace a zájmu jednotlivých
senátorů o posty v akademickém senátu. Svůj zájem vykonávat funkci předsedy
přednesl J. Bradáč a funkci místopředsedy student V. Braun.
Volební lístky obsahovaly jména zvolených senátorů obou komor AS v pořadí podle
získaných hlasů ve volbách. Senátor J. Fábry po volbě spočítal a oznámil výsledky.
Volilo 8 přítomných senátorů a předsedou byl počtem osmi hlasů zvolen
Josef Bradáč. Místopředsedou byl zvolen student Vlastimil Braun, který získal sedm
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z osmi hlasů. Místopředseda bude současně nominován do studentské kurie v Radě
vysokých škol. Jako náhradnice byla určena senátorka K. Fajtlová. Předseda AS vyřídí
tyto změny studentských zástupců v RVŠ.
Ad 4)
Byla předána informace o možnosti nominovat pedagoga na Cenu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole pro rok 2019.
Návrh na ocenění může podávat rektor, nebo členové akademického senátu z řad
studentů. Informace o případném podání návrhů na ocenění budou předány na příštím
zasedání.
Ad 5)
V další části zasedání proběhla debata o aktivizaci AS zejména ve studentské obci.
Studenti navrhují k oficiálnímu umístění informací na Facebook. Senátoři z řad
studentů prověří možnosti, jak optimálně řešit komunikaci se studenty přes Facebook
a o výsledcích budou informovat na dalším zasedání. Dále budou informovat studenty
o existenci schránky zvané Akademická vrba (vedle dveří Studijního oddělení).
Senátoři se dále shodli, že by bylo vhodné zřídit informační záložku o akademickém
senátu na webových stránkách školy. Konkrétní podoba a rozsah informací, které
umístit na stránky školy budou projednány na dalším zasedání. Předseda do té doby
prověří možnosti ve spolupráci s oddělením marketingu.
Ad 6)
Termín příštího zasedání je stanoven na 25. 11 od 8:30

Zapsala: J. Přikrylová
Schválil: J. Bradáč

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Předseda akademického senátu

Vlastimil Braun
Místopředseda akademického senátu
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