Akademický senát

Zápis z 10. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ
Datum zasedání: 20. září 2021 (proběhlo hybridní formou, prezenčně a online)

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

Program:
1. Úvodní slovo.
2. Informace k registraci upraveného Volebního a Jednacího řádu AS ŠAVŠ.
3. Informace k Ceně Jana Opletala.
4. Informace k začátku nadcházejícího semestru a průběhu výuky.
5. Informace k slavnostnímu zahájení akademického roku.
6. Různé.
Ad 1)
Předseda přivítal všechny přítomné senátory, a také senátory připojené on-line.
Zároveň na zasedání Akademického senátu přivítal hosta, rektora P. Mertlíka.

Ad 2)
Předseda dále informoval senátory o schválení změn a registraci Volebního a
Jednacího řádu AS ŠAVS Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Nové
dokumenty budou uloženy v sekci Akademický senát v AIS.

Ad 3)
Byla podána informace o možnosti nominace studentů na Cenu Jana Opletala, kterou
pravidelně uděluje SK RVŠ. Toto studentské ocenění je udělováno za významný
přínos akademické obci. S případným návrhem kandidáta je možné se obrátit na
prorektora P. Šulce.
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Ad 4)
Senátorka J. Bokšová otevřela diskusi k tématu opatření související s COVID 19
během nadcházejícího semestru. Zmínila přísnější opatření zaváděná na jiných VŠ
(např. VŠE v Praze) a doporučila zvážit možnost podobných opatření i na ŠAVŠ. Dále
M. Juhas poukázal na možný rozpor platnosti pravidel v prostorách ŠA a pravidel
ŠAVŠ. Z tohoto důvodu musí být jasně řečeno kdy jaká pravidla pro výuku v prostorách
ŠA (v učebnách) platí. Dle rektora P. Mertlíka bude tato záležitost ještě projednána se
zástupci ŠA. Dále pan rektor uvedl, že problematika opatření v nadcházejícím
semestru bude také diskutována na plánovaném workshopu 23. 9. 2021. Student
V. Braun vyjádřil přání, aby případnými opatřeními nebyli diskriminováni neočkovaní
studenti.
Rektor P. Mertlík informoval senátory, že se počítá s prezenční výukou, přičemž
u studentů prvního ročníku bude zajištěna hybridní výuka. V odůvodněných případech
bude výuka probíhat on-line formou (např. u vybraných paralelních cvičení). Toto
potvrdil i M. Juhas z hlediska sestavení rozvrhu.

Ad 5)
Pan rektor informoval o chystaném slavnostním zahájení akademického roku, které
proběhne v Muzeu ŠA, přičemž zdůraznil, že ŠAVŠ je první soukromou VŠ, která má
možnost takovouto akci pořádat.

Ad 6)
Senátor M. Juhas uvedl, že by bylo dobré informovat prezenční studenty před
začátkem semestru o možných změnách v rozvrhu, pokud jde o místnosti
v rozvrhových akcí. Za tímto účelem připraví spolu se studijním oddělením informační
e-mail, který bude následně zasán studentům.
Senátor J. Fábry informoval o zavedení Etického kodexu a zřízení Etické komise. Na
začátku semestru bude studentům, akademikům a všem zaměstnancům ŠAVŠ zaslán
informační email.
Senátorka K. Fajtlová vznesla dotaz, proč se hybridní výuka organizuje jen pro
studenty prvního ročníku. Dle reakce pana rektora jsou studenti vyšších ročníků
v převážně většině přítomni v ČR a není tudíž pro ně nutné zavádět tuto formu výuky.
Studenti V. Braun a K. Fajtlová předali informace ze dvou výjezdních zasedání
SK RVŠ, kterých se jako zástupci ŠAVŠ účastnili. Mimo jiné se připravuje nový web
SK RVŠ z důvodu zvýšení povědomí mezi studenty.
Předseda J. Bradáč na základě získaných podnětů otevřel otázku kultury oblékání při
SZZ a dalších slavnostních událostech. Akademický senát se shodl na potřebě
zavedení Dress Code pro studenty. Senátoři požádali pana rektora, aby se tímto
podnětem zabýval.
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Termín příštího zasedání je předběžně stanoven na leden 2022, 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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