Zápis z 232. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 14. 1. 2014 v Opavě
Přítomni:

Vaněk, Vojtal, Janiš, Kolibová, Franěk, Bernatík, Urbanec, Řihák, Siostrzonek,
Čermák, Žáčková, Rojík, Hečko, Sedlář, Ševčík, Kopková

Omluveni:

Botlík, Fogltonová, Harasimová, Fidler

Neomluveni:
Žáček, Kania

Hosté:

PROGRAM:
1.

Legislativní záležitosti
a. I. Změny Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů Slezské
univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
b. I. Změny Jednacího řádu Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě

2.

Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2013

3.

Různé

Předseda AS SU RNDr. Vaněk přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil senátory
s programem jednání. Všichni senátoři s programem souhlasili. Prohlásil senát
za usnášeníschopný.
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změny Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů Slezské
univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Vaněk: Požádal PhDr. Vojtala o předložení materiálu.
Vojtal: Informoval, že změna navazuje na novou legislativu. Jedná se o čl. 2 nový bod 14
v souvislosti s péčí o dítě a čl. 3 student či studentka má právo na přerušení studia. Další změny
jsou v čl. 1 bod 1 a v čl. 2 bod 4, to jsou body, které vyplynuly z konzultace s Ministerstvem
školství.
Diskuze:
Řihák: Vznesl dotaz na čl. 2 bod 4 – nově vložený odstavec – po jakou dobu je možné tedy
studentovi umožnit prodloužení studia, zda po dobu mateřské dovolené, což je 28 týdnů (v
případě narození vícerčat pak 37 týdnů, nebo až o 3 roky (resp. Do tří let věku narozeného
dítěte), což je doba, po kterou lze čerpat rodičovskou dovolenou.

Vojtal: Konstatoval, že je zde určeno po dobu, jakou by trvala mateřská dovolená.
Řihák: Vysvětlil, že pojem rodičovství (který figuruje v předkládaném dokumentu) obsahuje
mateřskou i rodičovskou dovolenou – znamená to po dobu až tří let. Pokud bude zmínka pouze
o mateřské dovolené, (tj. 28 týdnů, resp. 37 týdnů (a navíc částečně je možno mateřskou
dovolenou čerpat i před porodem), tak pojem rodičovství musí být v dokumentu přesně
specifikován.
Vaněk: Konstatoval, že formulace je převzata ze zákona a je chápana jako doba, kterou můžou
mít obě strany, muž i žena.
Řihák: Upozornil, že termín „mateřská dovolená“ nelze uplatňovat v předkládaném dokumentu
na studenta (muže).
Rektor: Doporučil stáhnout materiál z programu jednání a nechat znění projít právní expertizou.
Vojtal: Souhlasil a stáhl materiál z programu jednání.
b. I. Změny Jednacího řádu Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě
Vaněk: Požádal PhDr. Vojtala o předložení materiálu.
Vojtal: Vysvětlil, že bod 4 byl dán do souladu se zákonem.
Diskuze:
Nikdo ze senátorů neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změny Jednacího řádu Vědecké rady Slezské
univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

14

0

0

2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro
rok 2013
Rektor: Z důvodu předložení materiálu z ekonomické oblasti předal slovo panu kvestorovi.
Kvestor: Připomněl, že změnu v rozpisu avizoval již na předcházejícím zasedání AS SU. SU byl
ke konci roku navýšen rozpočet v oblasti vzdělávacích aktivit, kdy tak, jak AS SU neoficiálně
schválil na minulém zasedání, byla zapracována do dodatku č. 4 skutečnost, že tento příspěvek
bude přesunut do fondu rozvoje, jehož čerpání je dáno směrnicí rektora a mohou z něho čerpat
všechny součásti. Dále pak budou převedeny z rezervního fondu rektorátu prostředky do
prostředků OPF na základě žádosti, která byla předložena OPF. Dále pak poslední peníze na
stipendia doktorandů, krátkodobé pobyty studentů v zahraničí, příspěvek na ubytování, sociální
stipendia, dofinancování kapitálových výdajů a peníze v rámci projektů OPVK. Dodatek byl
předmětem jednání Kolegia rektora 7. 1. Všechny součásti obdržely tento návrh s prosbou o
připomínky do 13. 1. Nikdo neměl žádné připomínky.
Diskuze.

Nikdo neměl žádné dotazy.
Senát doplnil doc. Čermák, nyní je přítomno 15 členů.

Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2013
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

15

0

0

4.

Různé
a.

Vaněk: Vznesl dotaz na předsedu AS SU OPF Bernatíka ohledně doplňovacích voleb do AS SU
Bernatík: Informoval, že byla zvolena volební komise a volby budou provedeny tak, aby proběhly
v prvním týdnu výuky na fakultě, aby se podařilo zvolit senátora ještě před březnovým
zasedáním. Nyní probíhá představení kandidátů.
b.
Rektor: Informoval o tom, že byla konečně po mnoha letech snažení o zajištění finančních
prostředků zahájena rekonstrukce a přístavba budovy Bezručovo nám. 14, která by snad měla
být dokončena v listopadu 2015. Přestavba by měla vyřešit spoustu problémů s univerzitním
archivem a univerzitní knihovnou..
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 11. Nebo 18. února 2014 v 11 hodin
v Karviné.

Zapsala:
Zuzana Moravcová, 14. 1. 2014
Za správnost: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 232. zasedání AS SU konaného dne 14. 1. 2014

1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změny Jednacího řádu Vědecké rady
Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2013

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
předseda AS SU

