
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP  

konaného dne 9. 12. 2015 

 

Přítomni:   Bc. Jakub Braborec, Bc. Martin Fišer, doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc., Ing. Jaromír 
Havlica, Ph.D. doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D., Mgr. Tereza Knapová, doc. Ing. Zdeňka 
Kolská, Ph.D., RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., Luboš Pieter, 

Michal Prekop, Bc. Jiří Smejkal, Mgr. Lenka Součková, Mgr. Květuše Sýkorová  

Nepřítomni:  

Omluveni:  Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. 

Hosté: doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF),  

RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan PřF pro studium)  

 
 Program zasedání:  
 

1.   Schválení programu zasedání.  

2.   Schválení zápisu z minulého zasedání.  

3.   Schválení zápisu z per rollam vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP.  

4.   Schválení zápisu z per rollam projednání a schválení Podmínek přijetí ke studiu na   

      Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016  

5.   Hodnocení řádných voleb pro AS PřF na období 2016/2017 (a doplňovacích do studentské 

      komory AS UJEP).  

6.   Informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP za rok 2015.  

7.   Úprava podmínek k přijetí 2016/2017  

8.   Žádost o změnu určení čerpání schválené částky pro KBI z FRIMu fakulty  

9.   Ukončení funkčního období stávajícího AS PřF UJEP.  

10. Různé.  
11. Akademická obec PřF UJEP, od 16 hodin, CN345  

 
Zahájení: 13:00 

Jednání: AS PřF je usnášení schopný -  při jednání přítomno 14 z 15 členů, (od bodu 7 přítomno 
13 členů) 

 

1.   Předsedkyně AS PřF doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. přednesla návrh programu.   

             hlasování:14-0-0   
             (schváleno) 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání.        
                  hlasování: 14-0-0   
             (schváleno) 

3. Schválení zápisu z per rollam vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP. 
    hlasování: 14-0-0   

     (schváleno) 

 
4. Schválení zápisu z per rollam projednání a schválení Podmínek přijetí ke studiu na 

Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2015 
                  hlasování: 14-0-0   
             (schváleno) 



5. Řádné volby pro AS PřF (a doplňovací volby do studentské komory AS UJEP) na období 
2016/2017 proběhly v souladu s volebním a jednacím řádem (VaJ řád) AS PřF UJEP. 
Předsedkyně AS PřF UJEP poděkovala všem, kteří se na zajištění voleb podíleli, volební 
komisi a zejména Mgr. Jiřímu Přibylovi. Protože nově zvolený AS PřF UJEP není po těchto 
volbách úplný, bude nutno vyhlásit doplňovací volby do chemického okrsku akademické 
komory a informatického okrsku studentské komory. AS PřF UJEP pověřuje přípravný výbor 
ve složení dr. Havlica (KCH), dr. Krejčí (KI) a studenty bc. Jiřího Smejkala a Michala 
Prekopa přípravou voleb v souladu s VaJ řádem AS PřF UJEP. 

                  hlasování: 13-0-1   
             (schváleno) 

 

6. Informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP za rok 2015 byly rozeslány členům senátu 
elektronicky s pozvánkou na senát. Písemnou informaci o čerpání rozpočtu uvedl pan 
děkan. Akademický senát informaci bere na vědomí. 

 
7. Proděkan Švec informoval, že vzhledem k některým závěrům Akreditační komise bylo nutno 

provést změny podmínek přijímacího řízení 2016/2017 projednaných na minulém zasedání 
AS PřF a schválených per rollam 21.10.2015. Zároveň informoval o postupu přijatém po 
konzultaci s vedením UJEP. V následující delší rozpravě byly diskutovány různé aspekty 
přijatých závěrů.  

 
Usnesení: AS PřF UJEP na svém zasedání 9.12. vzal na vědomí aktualizaci podmínek 
přijímacího řízení 2016/2017 navrženou vedením PřF s tím, že u vyhlášení oborů bude 
uvedeno, že PřF uvažuje otevření chemických oborů v 2. kole přijímacího řízení. Jednotlivé 
změny v aktualizovaném dokumentu budou výrazně zmíněny u vyvěšeného dokumentu. 

              hlasování: 11-0-2  
          (schváleno) 

 

8. Pan děkan vysvětlil důvody návrhu vedoucího katedry biologie na změnu v předmětu 
čerpání FRIM na KBi. Původně plánovaná částka na nákup myčky laboratorního nádobí 
bude, z důvodu akutní potřeby, použita na nákup termostatovaných kultivačních boxů. 

 

Usnesení: AS PřF UJEP souhlasí s navrženou změnou v čerpání schválené částky pro KBI 
z FRIM fakulty. 

                   hlasování: 12-0-1  
          (schváleno) 

 

9. V souvislosti s ukončením funkčního období poděkovala předsedkyně AS PřF UJEP všem 
jejím členům za spolupráci a konstruktivní přístup k jednání.  

 

10. Různé.     

 
- Předsedkyně stávajícího AS PřF UJEP svolává ustavující zasedání nově zvoleného AS 

PřF UJEP na období 2016/2017 dle čl. 14, bodu 1: “Zasedání AS svolá do 21 
kalendářních dnů od začátku funkčního období nového AS předseda odstupujícího 
AS….“ Toto ustavující zasedání nového AS PřF UJEP se uskuteční 20.1.2016 od 13 
hodin. 



- AS PřF byl informován o majetkových vztazích k přístupové komunikaci kolem 
tenisových dvorců a s tím spojeným výhledem opravy povrchu vozovky  

 
11. Předsedkyně AS PřF pozvala přítomné na Akademickou obec PřF UJEP od 16.00 hodin v 

CN345. 

 

 

Ustavující zasedání nového AS PřF se uskuteční 20. 1. 2016 od 13:00 h. 

 

Ukončení: 14:45 

Formát hlasování: A-N-Z 

Zapsal: doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. 

 

        Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 

         předsedkyně AS PřF UJEP 


