Akademický senát

Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ
Datum zasedání: 23. listopadu 2020 (proběhlo formou on-line zasedání)

Přítomni: J. Bokšová, J. Bradáč, J. Fábry, P. Kasal, J. Přikrylová, V. Braun, K. Fajtlová,
O. Holík, A. Štutzbartová
Nepřítomni: M. Juhas, V. Novotná
Hosté: rektor P. Mertlík

Program:
1. Úvodní slovo, vyjádření rektora.
2. Upravený Jednací a Volební řád Akademického senátu.
3. Stanoviska k bodům z předcházejícího zasedání.
Ad 1)
Předseda přivítal senátory a hosta, rektora P. Mertlíka, na zasedání Akademického
senátu. Následovalo vyjádření rektora k současné situaci a průběhu výuky, a také
k situaci ohledně stížnosti studentů, kterou Akademický senát předal k řešení vedení
ŠAVŠ. Rektor oznámil senátorům, že začal proces vyšetřování dané stížnosti, který
ještě nějaký čas potrvá. Dále se vyjádřil k průběhu výuky a k tomu, jakou formou bude
pravděpodobně probíhat zkouškové období a uvedl jistý výhled i směrem k výuce
v letním semestru.

Ad 2)
Předseda informoval senátory o oficiálním zaslání upraveného Jednacího a Volebního
řádu Akademického senátu k registraci na MŠMT. Dále informoval o zaslání
kandidátských listin senátem schválených kandidátů do RVŠ. Konkrétně delegáta a
jeho náhradníka do Studentské komory RVŠ, a také kandidáta do předsednictva RVŠ.

Ad 3)
Bylo předáno stanovisko od prorektora pro studium P. Šulce k požadavku, který
se týká zobrazení fotografií studentů v AIS. Důvodem absencí fotografií je dle
prorektora fakt, že z důvodu omezení přítomnosti studentů v MB se řada z nich dosud
nedostavila k fotografování a nemohl jim být vystaven průkaz studenta. Studenti byli a
jsou opakovaně vyzýváni k nápravě. Poslední termín, do kterého si měli fotografie
zajistit byl 18.11. Všichni vyučující byli informováni, že takové studenty nemusí
počínaje od 23.11. připustit ke klasifikačním procesům. O tomto riziku byli informováni
i studenti.
1

Akademický senát

Dále proběhla diskuze ohledně nastavení viditelnosti rozvrhů studentů vyučujícím.
Nyní je pro vyučující možné vidět rozvrhy studentů, které vyučují. Bude prověřena
možnost nastavení rozvrhů všech studentů jako viditelných, a to i vzhledem
k možnostem systému AIS a s ohledem na složitost a nákladnost uvedené změny.

Termín příštího zasedání je stanoven na druhou polovinu února 2021, bude ještě
upřesněno.

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

Vlastimil Braun
Místopředseda akademického senátu
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