Akademický senát

Zápis z 3. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ
Datum zasedání: 20. ledna 2020

Přítomni: J. Bradáč, J. Fábry, M. Juhas, J. Přikrylová, V. Braun, K. Fajtlová, O. Holík,
V. Novotná, A. Štutzbartová
Host: rektor P. Mertlík
Omluveni: J. Bokšová (rodinné důvody), P. Kasal (výukový kurz)
Program:
1. Vyjádření rektora k jednotlivým bodům předchozího zasedání.
2. Nominace studentů do grantové komise pro podporu studentské volnočasové
činnosti.
3. Zveřejnění informací o Akademickém senátu na webových stránkách ŠAVŠ.
4. Výsledky ze setkání studentů se zástupci marketingu školy.
5. Různé.
6. Stanovení termínu příštího zasedání Senátu ŠAVŠ.
Ad 1)
Organizační a provozní záležitosti
Studenti mohou využívat učebny jak v MB, tak v Praze, včetně prostor Innocube. Klíče
je možné zapůjčit na vrátnici nebo na studijním oddělení.
Jednání s kvestorem VŠE o vybavení prostor v Praze bude probíhat až po jmenování
kvestora ŠAVŠ (cca duben 2020). J. Bradáč mezitím ve spolupráci s provozním
oddělením v Praze (Z. Makaloušová) a zástupci studentů připraví návrh vybavení
prostor včetně požadovaného rozpočtu.
Otázka zřízení kuchyňky v prvním patře jako alternativy ke kuchyňce ve druhém patře
byla odsunuta k dalšímu jednání.
Studenti zřídí na soc. sítích skupinu „ubytování“ pro informace týkající se možností
ubytování v MB.
Podzimní ples je v začátcích přípravy (viz bod 5).
Parkování v novém parkovacím domě se dosud řeší (technický problém na straně ŠA).
Kouření před penzionem nelze zakázat. Kouření před vchodem může být odsunuto za
hlavní budovu. Tato možnost bude prověřena panem rektorem.
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Studijní záležitosti
Duální studium pro vyšší ročníky nebude možné. ŠA je ochotna financovat cca 20
studentů, uvedené podmínky jsou nastavené ze strany ŠA, která tuto formu studia
zabezpečuje. Proto nebude možné rozšiřovat studium pro vyšší ročníky.
Motivační program zůstane zachován ve stávající podobě, tedy nebude rozšířen pro
vyšší ročníky. Pro tyto studenty existuje možnost získání studijního stipendia, jehož
výše bude příští rok valorizována.
Pokud jde o viditelnost rozvrhů studentů pro vyučující, proběhne anketa mezi studenty,
zda toto nastavení bude defaultně viditelné. Podobná anketa se bude týkat nastavení
zobrazení fotografie.
Hrazení nákladů souvisejících s účastí studentských zástupců v Senátu ŠAVŠ na
školních akcích budou studenti diskutovat s prorektorem Šulcem (pravděpodobně
půjde o mimořádné stipendium). Tito studenti budou omlouváni z výuky v době akcí
souvisejících s činností v Senátu ŠAVŠ.
Bylo diskutováno zařazení vstupních školení AIS pro nové kolegy, první proběhne
v rámci workshopu dne 30.1.2020. Dále bude snaha organizovat podobná školení
pravidelně několikrát za rok.
Ad 2)
Do grantové komise pro podporu studentské volnočasové činnosti je nominována
K. Fajtlová.
Ad 3)
Na zasedání byla diskutována podoba a rozsah zveřejnění informací o Senátu ŠAVŠ
na webových stránkách školy. Byla zveřejněna „kratší verze“ včetně společné
emailové adresy senat@is.savs.cz. J. Bradáč zajistí na marketingovém oddělení
zobrazení fotografií studentů na webových stránkách.
Ad 4)
Studenti řešili s marketingovým oddělením otázku organizace podzimního plesu
(5.11.2020). Je rezervováno místo ve ŠA muzeu. Paní Přikrylová prověří možnost
finanční podpory pro studenty ze strany odborů.
Ad 5)
Studenti upozorňují, že dosud nebylo vyplaceno ubytovací stipendium. Obvykle bylo
vypláceno na přelomu roku. J. Fábry prověří na studijním oddělení (informace budou
předány studentům).
Studenti se dotazují na možnost konání zkoušek jinde než v místě jejich studia (Praha
vs. MB). Senát ŠAVŠ žádá rektora, resp. prorektora Šulce o stanovisko k této
záležitosti. S tím souvisí i požadavek studentů na zřízení přístupu do budovy VŠE
(zkoušky, konzultace, studijní oddělení).
Pan senátor Juhas navrhnul studentům obnovení Studentské unie s finanční podporou
školy, která by zastřešila studentské aktivity. Studenti preferují spíše cestu sociálních
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sítí. Senát ŠAVŠ doporučuje, aby nově zapsaným studentům bezprostředně po zápisu
(po podpisu smlouvy) k informačnímu emailu byla připojena i informace o možnostech
ubytování, senátu a studijní skupině na sociálních sítích. Na informativní schůzce
v rámci zápisu studentů vystoupí některý ze studentských senátorů nebo jím pověřený
student, který bude nově zapsané studenty informovat o všech výše uvedených
možnostech.
Senát ŠAVŠ apeluje na všechny studenty, aby pro komunikaci s vyučujícími využívali
výhradně školní emailovou adresu.
Ad 6)
Termín příštího zasedání je stanoven na 27. dubna 2020 od 8:30

Zapsal: J. Fábry
Schválil: J. Bradáč

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

Vlastimil Braun
Místopředseda akademického senátu
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