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Zápis 
 

Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, Z. Kočan, T. Kopf, M. Málek, J. Smítal, J. Šindlerová, 
M. Štefánková 
Omluveni: M. Engliš, J. Melecký. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Věda a zahraniční styky. 
  4. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 Nákup literatury: 
Seznam doporučené literatury se připravuje (zodpovídá: M. Engliš). 
 
1.2 Informace o projektu OPVK (řešitel J. Melecký): 
Řešení projektu OPVK “Inovace bakalářských studijních oborů ve spolupráci s praxí” bylo 
ukončeno ke dni 19. 9. 2013. Proběhl závěrečný audit s kladným výsledkem (v čerpání 
prostředků bylo postupováno dle Rozhodnutí řídícího orgánu OPVK č. 15/055/210, nebyla 
shledána žádná pochybení); připravuje se závěrečná monitorovací zpráva. 
 
1.3 Informace o projektu OPVK (řešitel M. Engliš): 
Od 14. 10. 2013 byl do projektu začleněn P. Vojčák. Na místo "startovací pozice" v 
projektu  byla na základě řádného konkurzu přijata J. Jahnová (od 1. 11. 2013). 
 
1.4 Čerpání dovolené: 
Ředitel MÚ provedl korekci doporučení čerpání řádné dovolené s ohledem na projekty 
OPVK (lze čerpat pouze 40 resp. 25 dnů za rok). 
Pracovníci, kteří nejsou členy řešitelských týmů projektů OPVK (rešitelé: M. Engliš, K. 
Hasík) by měli co největší část dovolené vyčerpat do konce roku 2013 (s ohledem na 
pedagogické, případně provozní povinnosti). 
Pracovníci, kteří mají úvazky v uvedených projektech by neměli přesáhnout v čerpání 
dovolené počet dnů, na které mají v projektu nárok (informace u K. Hasíka). 
 
1.5 Podmínky pro přijetí ke studiu v akad. roce 2014/15: 
Po pečlivém zvážení všech okolností rozhodl ředitel MÚ podmínky pro přijetí ke studiu na 
matematické obory pro akad. rok 2014/15 neměnit a ponechat je ve stejné podobě jako v 
minulém roce. Podmínky pro přijetí byly Akademickým senátem SU schváleny. 
 
1. 6 Studie OECD: 
Komise OECD bude dne 21. 11. 2013 na SU (navštíví OPF v Karviné). Za vedení SU se 



zúčastní pror. Engliš a pror. Dluhošová. 
 
 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 
2.1 Počty financovaných studentů: 
Byla podána informace o počtech financovaných studentů jednotlivých součástí. 
Matematický ústav se dohodl na postupu s FVP. 
 
2.2 Pravidla IGS: 
Byla vydána nová Pravidla IGS, která umožňují jmenování členů – náhradníků Rady IGS 
SU (je nutné projednat v jednotlivých vědeckých radách). Za Matematický ústav je 
navržen Z. Kočan. 
  
2.3 Zaměstnávání tělesně postižených občanů: 
Matematický ústav v současné době nezaměstnává žádné tělesně postižené občany. Byly 
řešeny finanční postihy, za MÚ došlo opět k dohodě s FVP. 
 
 
3. Věda a zahraniční styky: 
Engliš (v zast. Smítal) 
 
3.1 Informace o projektu OPVK (řešitel M. Engliš): 
Byla odeslána 4. monitorovací zpráva. Na pokyn rektorátního oddělení OVZSS byly u 
všech projketů OPVK preventivně zastaveny nákupy z výběrových řízení. Důvodem je 
možné nedodržení zákona o veřejných zakázkách. Podrobnosti a další postup se zjišťují. 
Bude-li to možné, ušetřené finanční prostředky budou použity na pořízení 2-4 nových 
online přístupů k vědeckým časopisům (navíc k původně plánovaným). 
Podrobnější informace budou podány na výjezdním semináři řešitelů vědeckých projektů 
(21. – 23. 11., Praděd).  
 
3.2 Vyhlášení soutěže IGS: 
Byla vyhlášena soutěž IGS na rok 2014. Termín podání přihlášek je 15. 11. 2013. 
 
 
4. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
4.1 Počty studentů: 
Informovala o počtech studentů MÚ k 31. 10. 2013: 
Celkem: 184 studentů (bakalářských: 151, magisterských: 4, magisterských navazujících: 
20, doktorských:  9). 
 
4.2 Prospěchová stipendia: 
Připravuje podklady pro vyplácení prospěchových stipendií. 
 
Termín dalšího Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


