Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 21.10. 2008
Přítomni: Bc. Eva Berrová (KGEO), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Jan Krejčí (KFY),
Mgr. Petr Kubera (KI), Dr. Martin Kuřil (KMA), Dr. Jan Malý (KBI), Mgr. Filip Moučka
(KFY), prof. Ivo Nezbeda (KCHE), Bc. Martin Šlajchrt (KGEO)
Hosté: Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan), Ing. Petr Lauterbach (tajemník)
Program:
1. Informace o studentech, kteří ukončili práci v senátu PřF UJEP. Kooptování studentů z řad
náhradníků
2. Projednání návrhu na doplnění Vědecké rady PřF
3. Projednání Dodatku k Podmínkám přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok
2009/2010
4. Projednání aktuálních požadavků na čerpání FRIM
5. Projednání Informace o změně v Podmínkách pro 2. kolo přijímacího řízení pro akademický
rok 2008/2009
6. Projednání návrhu na složení disciplinární komise PřF UJEP
7. Projednání návrhu na zástupce do RVŠ za PřF UJEP
8. Příprava shromáždění akademické obce
9. Různé
Ad 1.
Studenti Zdeněk Smutný a Jan Dytrych oznámili 12. 6. 2008 ukončení studia na PřF UJEP, tato skutečnost byla potvrzena i studijním oddělením dne 9. 10. 2008. Student Jiří Škoda dne 22. 6. 2008
oznámil, že nebude v akademickém roce 2008–09 pokračovat v práci v AS PřF. Do studentské komory Akademického senátu byli proto na základě výsledků voleb v květnu 2006 kooptováni tři studenti
z řad náhradníků: Bc. Martin Šlajchrt (katedra geografie), Mgr. Filip Moučka (katedra fyziky), Mgr.
Jan Krejčí (katedra fyziky). Členové senátu vyslovili s kooptováním těchto studentů jednomyslný souhlas.
Ad 2.
V souvislosti s úmrtím prof. RNDr. Zbyňka Šmahela, CSc., externího člena VR PřF byl děkanem PřF
doc. RNDr. S. Novákem v souladu s § 27, odst. 1 f) zákona o VŠ akademickému senátu PřF předložen návrh na doplnění Vědecké rady PřF o prof. RNDr. Ivana Netuku, DrSc., ředitele Matematického
ústavu UK v Praze.
Usnesení: AS PřF UJEP schválil předložený návrh jednomyslně (9 hlasů pro).
Ad 3.
Proděkanka RNDr. Milena Žižková předložila Akademickému senátu PřF k projednání Dodatek
k Podmínkám přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2009/2010 pro nově akreditovaný
bakalářský studijní obor Matematická informatika v prezenční formě studia a pro bakalářský studijní
obor Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě v kombinované formě studia.
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje Dodatek k Podmínkám přijetí ke studiu pro výše dva jmenované
obory jednomyslně (9 hlasů pro).
Ad 4.
Tajemník PřF Ing. Petr Lauterbach předložil AS PřF aktuální požadavky na čerpání FRIM, které nemohly zohledněny být při přípravě rozpočtu FRIM počátkem roku. Jedná se o návrh na zakoupení
osobního automobilu Škoda Roomster, zařízení laboratoře KBI (v souvislosti s uvolněním prostor po
katedře matematiky) a spoluúčast fakulty na projektu „Revitalizace pozemku Přírodovědecké fakulty
se zaměřením na osvětu a vzdělávání na příkladech modelových stanovišť České ho středohoří – 1.
etapa“. Celkové náklady na čerpání z rozpočtu FRIM za tyto položky činí cca 2 mil. Kč.
Usnesení: AS PřF UJEP vyslovil s navrženými změnami jednomyslný souhlas (9 hlasů pro).

Ad 5.
AS PřF byl informován o změně v Podmínkách pro 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok
2008/2009 u bakalářského studijního oboru Informatika dvouoborová v prezenční formě, bakalářského
studijního oboru Počítačové modelování ve fyzice a technice v kombinované formě s místem studia ve
Varnsdorfu a navazujícího magisterského studijního oboru Geografie, v prezenční formě. Rozhodnutím děkana, byly přijímací zkoušky u těchto oborů zrušeny. AS PřF vzal tuto skutečnost na vědomí.
Ad 6.
AS PřF byl předložen návrh na složení disciplinární komise PřF UJEP (předseda: RNDr. Milena Žižková, proděkanka pro studium; členové: Mgr. Jindřich Jelínek, odborný asistent katedry informatiky,
Mgr. Pavel Černý, student doktorského studia PMVT, Barbora Přibylová, studentka 2. r. bakalářského
studia Matematika – Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Zdeňka Cyrusová, studentka 2. r. bakalářského studia Biologie – Chemie).
Usnesení: AS PřF schválil předložený návrh jednomyslně (9 hlasů pro).
Ad 7.
Prof. I. Nezbeda předložil členům AS PřF návrh na jmenování ing. Z. Kolské, KCH, jako zástupce do
RVŠ za PřF UJEP.
Usnesení: AS PřF schválil předložený návrh jednomyslně (9 hlasů pro).
Ad 8.
AS PřF stanovil termín shromáždění akademické obce PřF na úterý 9. 12. 2008 od 16 hod. ve velké
zasedací místnosti. Přípravou shromáždění akademické obce byli pověřeni prof. I. Nezbeda a dr. E.
Hejnová.
AS PřF schválil tento program:
1. Zpráva o činnosti fakulty za uplynulý rok.
2. Zpráva o činnosti senátu za uplynulé období (prosinec 2007 – listopad 2008)
Současně se shromážděním Akademické obce se uskuteční pravidelná schůze AS PřF.
Ad 9.
AS PřF navrhuje, aby byly zakoupeny koše na tříděný odpad, které by byly umístěny ve všech prostorách PřF. AS dále požaduje, aby se vedení PřF zabývalo problémem parkování a o situaci podalo zprávu AS do dalšího zasedání.

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

Ověřila: Bc. Eva Berrová
Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.
předseda senátu PřF UJEP

