Akademický senát

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ
Datum zasedání: 27. dubna 2020 (proběhlo formou on-line zasedání)

Přítomni: J. Bokšová, J. Bradáč, J. Fábry, M. Juhas, P. Kasal, J. Přikrylová, V. Braun,
K. Fajtlová, O. Holík, V. Novotná, A. Štutzbartová
Hosté: rektor P. Mertlík, prorektor P. Šulc
Program:
1. Informace k navržení a jmenování studenta Bc. Daniela Svobody členem RVH.
2. Projednání žádosti o možnosti snížení školného, postřehy studentů k distanční
formě výuky.
3. Stanovisko ke způsobům závěrečného hodnocení studentů v předmětech.
4. Státní závěrečné zkoušky a možnosti elektronizace zápisů z průběhu zkoušky.
5. Informace k průběhu rekonstrukce vybavení prostor na pobočce Praha.
6. Projednání možnosti úpravy jednacího řádu.
7. Projednání přípravy Strategické záměru ŠAVŠ 2021 – 2030.
8. Zobrazení rozvrhů a fotografií studentů v AIS vyučujícím, zajištění fotografií
všech vyučujících v AIS.
9. Problémy při hledání povinné praxe studentů.
10. Stanovení termínu příštího zasedání Akademického senátu ŠAVŠ.
Ad 1)
Předseda informoval senátory, že Akademickým senátem navržený student Bc. Daniel
Svoboda byl již jmenován rektorem za člena Rady pro vnitřní hodnocení. Uvedený
student se již zúčastnil zasedání RVH.
Ad 2)
Předseda nejprve seznámil přítomné s návrhem žádosti studentů o snížení školného.
Následně se k této záležitosti vyjádřili zástupci studentů a vedení školy. Poté byly
podány informace o distanční formě výuky, jak od akademických, tak studentských
senátorů. Studenti jsou s výukou v podstatě spokojeni, jen připomínají, že výuka
některých předmětů probíhá mimo rozvrhované časy. Vedení školy žádá studenty o
informace, pokud by k tomu i nadále docházelo. Informace předávat mailem v jasné
formě a podepsané. Škola zajistí diskrétnost těchto informací. Po proběhlé diskuzi na
uvedené téma se senát shodl na následujícím stanovisku „Senát neshledal důvody
pro plošné snižování školného, doporučuje však, aby byly citlivě posuzovány
případné individuální žádosti studentů o odklad či splácení školného, pokud se
studenti a jejich rodinní příslušníci dostanou do tíživé finanční situace“.
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Ad 3)
Vedení školy představilo plánovaný systém závěrečného hodnocení. Dle nařízení
rektora ze dne 24. 4. 2020 je v současnosti možné prezenčně zkoušet maximálně 4
studenty. Předpokládá se především distanční online forma zkoušení. O formě
zkoušení rozhoduje garant předmětu. Studenti však nebudou nuceni, například
pokud patří do rizikové skupiny z hlediska zdravotního stavu, aby se účastnili
prezenčního zkoušení. Senát doporučuje první týden zkouškového období, který
je zkrácen o nahrazení pátků, využít ke konzultacím a případnému doplnění
neprobrané výuky především v prvním týdnu po vyhlášení nouzového stavu.
Doporučuje, aby zkoušení bylo v tuto dobu vypisováno jen v odůvodněných
případech. K uvedené situaci bude ještě vydáno stanovisko vedení školy upravující
systém a oznamování způsobu zkoušení. Dle situace, například při dalším
rozvolňování vládních opatření, může být kapacita maximálního možného počtu
prezenčně přítomných studentů navýšena. Vše bude záviset na aktuální situaci.
Ad 4)
Státní závěrečné zkoušky jsou plánovány prezenční formou. Senátoři upozornili na
možný problém s účastí zahraničních studentů. Vedení školy si je toho vědomo a bude
situaci řešit. Dále byl podán návrh na elektronizaci zápisů ze státních závěrečných
zkoušek. Dle informací vedení školy se elektronizace připravuje a měla by
naběhnout od příštího akademického roku.
Ad 5)
Předseda představil senátorům dosavadní průběh rekonstrukce vybavení prostor na
pobočce Praha. Proběhla analýza prostor a jejich zaměření. Po konzultaci s vedením
školy bude první etapa zaměřena na obnovu relaxačních prostor na chodbě. Za tímto
účelem byly pořízeny dva zelené gauče, které jsou již na chodbě umístěny. Dále byl
připraven návrh v podobě gauče sestávajícího se z jednotlivých segmentů, které lze
barevně odlišit a volit různý povrch. Studenti s návrhem souhlasí a nyní bude
následovat konkrétní poptávka a vizualizace uvedeného řešení. Předpokládané
náklady dle ceny jednotlivých segmentů a velikosti prostor v odpočinkové zóně jsou
přibližně 80 tis Kč. Akademický senát žádá vedení školy o stanovisko, zda je pro
školu možné uvedené investiční prostředky na tento projekt poskytnout. Pokud
ano, bude následovat získání konkrétní nabídky na základě projednání detailních
záležitostí, jako je například barva, se zástupci studentů. Poté bude nabídka
předložena vedení školy.
Ad 6)
Předseda dal k diskuzi návrh na úpravu jednacího řádu Akademického senátu,
vzhledem k nastalé situaci a možné potřebě i do budoucna jednat distančním
způsobem. Žádá senátory, aby do příštího zasedání zformulovali svoje návrhy na
úpravu jednacího řádu, které budou následně na příštím zasedání projednány.
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Ad 7)
Předseda připomněl požadavek na přípravu bodů, které by měly být implementovány
do Strategického záměru ŠAVŠ 2021 – 2030. Předseda vyzve senátory k zaslání
jednotlivých navrhovaných bodů spolu s termínem vyhotovení. Poté budou
návrhy analyzovány a sumarizovány a výsledný soupis za akademický senát bude
poté zaslán rektorovi.
Ad 8)
Byl projednán návrh na zobrazení rozvrhů studentů v AIS v sekci lidé vyučujícím. Za
tímto účelem proběhla mezi studenty anketa, zda jsou nakloněni zpřístupnění svého
rozvrhu a také fotografií vyučujícím. Převážná většina studentů s tím souhlasí.
Z uvedeného důvodu senát navrhuje, aby bylo v AIS v sekci lidé u všech
studentů defaultně nastaveno zobrazovat rozvrh a fotografii vyučujícím. Pokud
s tím některý student nebude souhlasit, může po přihlášení sám zobrazení
rozvrhu a fotografie zakázat. Zástupci studentů upozornili na skutečnost, že
fotografie některých vyučujících, zejména externistů, nejsou v AIS k dispozici. Senát
proto doporučuje, aby škola zajistila fotografie všech vyučujících a fotografie
byly zobrazeny v AIS.
Ad 9)
Senátoři z řad studentů vyjádřili svoje obavy týkající se možnosti najít si placenou
povinnou praxi. Oslovili řadu firem a většinou získali zamítavé stanovisko. Dále
upozorňují na nízký počet školou nabízených praxí v Praze. Také nabídky od hlavního
partnera Škoda Auto jsou zatím nevelkého rozsahu. Dle vyjádření prorektora P. Šulce,
si je vedení školy této situace vědomo a bude se snažit studenty maximálně podpořit.
Studenti však musí vyvinout i vlastní iniciativu. Ohledně uvedeného tématu poté
proběhla důkladná diskuze jednotlivých senátorů týkající se možností a aspektů
spojených s povinnou praxí. Na základě proběhlé diskuze senát doporučuje vedení
školy uvažovat o určitém prodloužení termínu pro zadání povinné praxe, i když
si je vědom možných komplikací s následným kratším časem pro zpracování
žádostí. Dále doporučuje snažit se získat maximum praktikantských pozic u
společnosti Škoda Auto jako hlavního partnera a zakladatele školy. Dále dává ke
zvážení uspořádání online setkání se studenty ohledně povinných praxí, kde by
byly zodpovězeny hlavní otázky studentů a doporučen postup, jak nejlépe
povinnou placenou praxi získat.
Ad 10)
Termín příštího zasedání je stanoven na září 2020, termín bude v předstihu upřesněn.

Zapsal: J. Bradáč
Zkontroloval: J. Fábry
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Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Předseda akademického senátu

Vlastimil Braun
Místopředseda akademického senátu
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