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Zápis z 2. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ 

Datum zasedání: 25. listopadu 2019 

 

Přítomni: J. Bradáč, J. Bokšová, P. Kasal, J. Přikrylová, V. Braun, K. Fajtlová,                
V. Novotná, A. Štutzbartová 

Host: rektor P. Mertlík 

Omluveni: M. Juhas (výuka), O. Holík (Erasmus), J. Fábry (urgentní návštěva lékaře) 

 
Program: 

1. Cena ministra MŠMT za vynikající vzdělávací činnost 
2. Informace od rektora ŠAVŠ 
3. Informace ze sněmu RVŠ a fóra předsedů akademických senátů 
4. Zveřejnění informací o Akademickém senátu na webových stránkách ŠAVŠ 
5. Aktivity, podněty a dotazy akademického senátu 
6. Studentský ples 
7. Různé 

 
Ad 1)  

Byly podány informace k nominacím pedagogů na Cenu ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole pro rok 2019. Za ŠAVŠ 
byl rektorem nominován D. Holman za přípravu mezinárodního předmětu Inovativní 
trendy v řízení mezinárodních dodavatelských řetězců vyučovaného společně s OTH 
Regensburg. Uvedený předmět je velmi dobře hodnocen a česko-bavorská 
vysokoškolská agentura ho zařadila mezi takzvané „good practice“. 
 
Ad 2)  

Rektor informoval o přípravě navazujícího magisterského programu, která probíhá na 
katedře informatiky a katedře strojírenství a elektrotechniky. Dále informoval, že ŠAVŠ 
bude usilovat o institucionální akreditaci. Informoval také o připravované technické 
novele vysokoškolského zákona, který byla ze strany RVŠ v předložené podobě 
odmítnuta. Rektor připomněl neutěšenou situaci na Akreditačním úřadu, který 
nedodržuje stanovené lhůty pro rozhodnutí a doposud nebyl jmenován nový předseda. 

 

Ad 3)  

Proběhl 6. sněm studentské komory RVŠ za účasti zástupců ŠAVŠ (V. Braun,               
K. Fajtlová). Zde studenti podepsali otevřený dopis studentů premiéru ČR ohledně 
situace v Hongkongu. Připravuje se sněm v Brně. Dále byla podána informace o úrovni 
podpory ze strany MŠMT. Předseda akademického senátu následně podal informace 
z výjezdního zasedání fóra předsedů akademických senátů. Předseda fóra kladně 
hodnotil účast zástupce ŠAVŠ. U soukromých škol je většinou účast na fórech nízká.  
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Ad 4)  

Na senátu byla diskutována podoba a rozsah zveřejnění informací o Akademickém 
senátu na webových stránkách školy. Po projednání a výměně názorů a pohledů 
jednotlivých senátorů se senát shodl na následující podobě. Informace o senátu budou 
zveřejněny v záložce “O škole“ tak aby byly dobře dohledatelné. V záložce 
Akademický senát pak bude uvedena stručná charakteristika činnosti senátu a dále 
budou uvedena jména a fotografie jednotlivých senátorů včetně kontaktního emailu. 
K tomu bude potřeba potvrdit souhlas jednotlivých senátorů se zpracováním osobních 
údajů, které připraví personální oddělení ŠAVŠ. U senátorů z řad studentů bude 
doplněna informace, zda studují v MB nebo v Praze. Na stránce budou také ukládány 
zápisy z jednání senátu. Zároveň bude vytvořena senátní emailová adresa 
senat@is.savs.cz.  
 
Ad 5) 

Senátoři z řad studentů informovali o akcích, které obvykle jednou za týden pořádají 
pro studenty ŠAVŠ v MB (kluby, restaurace). Účastní se vždy několik desítek studentů. 
Dále informovali, že byla založena jednotná Facebooková skupina pro všechny 
studenty ŠAVŠ (cca 450 členů) a studentská senátní skupina (cca 200 členů). 
Akademický senát doporučuje sdílet tyto informace s marketingovým oddělením školy. 
Navrhuje společné setkání zástupců studentů a vedoucí marketingu E. Gebauerové. 
Schůzku budou iniciovat senátoři V. Braun a K. Fajtlová. 

Následně byly vzneseny dotazy a podněty. Akademický senát žádá rektora, aby 
se k nim za vedení školy vyjádřil. 

Možnost zapojení studentů vyšších ročníků do duálního studia. Bude možné se zapojit 
do duálního studia i ve vyšším ročníku? 

Je škola schopna ovlivnit prostory v Praze i MB sloužící k pobytu studentů ve škole     
v době mimo výuku (přestávky, volné hodiny). V areálech v MB i v Praze chybí také 
vhodné prostory pro týmovou studijní činnost, zejména stolky s židlemi ve volně 
dostupných prostorách. Je možné prostory v Praze dovybavit vhodným nábytkem pro 
trávení volného času? Nebyla by možnost využít InnoCube pro týmovou práci studentů 
na školních projektech? Chybí prostory pro aktivní trávení času studentů mimo výuku. 
Nebylo by možné za tímto účelem nastavit režim zamykání běžných učeben na 
„odemčeno v době 8:00 – cca 18:00“? Popřípadě alespoň některé učebny vybavit 
zamykáním na kartu jako PC učebny. 

V MB přetrvává problém s hledáním ubytování studentů. Chybí aktualizovaná 
databáze možností ubytování. Nebylo by možné zprovoznit nějakou sdílenou databázi 
ubytovacích možností (nabídky/poptávky)? V Praze není problém tak akutní, ale 
studenti by ocenili, pokud by škola měla nějakou rámcovou dohodu o možnosti 
ubytování v některé z okolních VŠ kolejí. 
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Dotaz na možnost posílení signálu WiFi v prostorách Na Karmeli. V částech areálu je 
signál velmi slabý. 

Kouření v okolí školy v MB. Oblast pro kouření před hlavním vchodem není 
reprezentativní. Vhodnější prostor by byl v prostoru bočního vchodu do budovy C. 
Stížnost na nepořádek, který studenti způsobují před ubytovnou Na Karmeli (zejména 
nedopalky od cigaret v okolí). 

Chybějící informace v AIS o studentech dostupné pro vyučující, například osobní 
rozvrhy studentů. Senát navrhuje, aby osobní rozvrhy studentů byly dostupné pro 
vyučující. 

Motivační program je aktuálně určen jen pro studenty prvního ročníku. Senát navrhuje 
rektorovi možnost zapojit do programu i excelentní studenty z vyšších ročníků. 
Například studenty, kteří přešli z jiné školy nebo nastoupili o něco později. 

Senát navrhuje rektorovi, aby výdaje na dopravu, případně ubytování, související 
s účastí studentů například na sněmu studentské komory RVŠ a dalších podobných 
akcích byly studentům školou hrazeny.  

Senátoři z řad studentů, kteří se účastní jednání senátu a dalších akcí, jako je sněm 
studentské komory RVŠ by měli být na tuto dobu automaticky omluveni z řádné výuky. 
Vyučující by těmto studentům měli vycházet vstříc. Senát žádá vedení o podporu 
tohoto stanoviska.   

Řešení problému s kuchyňkou pro zaměstnance ve druhém patře. Do loňského roku 
bylo funkční sdílení kuchyňky s firmou Aramark. Od letošního roku se situace 
především díky otevření nového kiosku v prvním patře zhoršila. Někteří zaměstnanci 
si nechávají vozit obědy externě nebo mají vlastní stravu a jsou nuceni se stravovat v 
kancelářích. Vhodným prostorem by byla současná kancelář kolegy P. Štracha, což je 
původně kuchyňka s jídelnou. Uvedený kolega je s touto eventualitou obeznámen a 
není kategorickým odpůrcem této myšlenky. 

Senát informoval studenty, že pokud budou mít závažné připomínky k fungování školy, 
tak je potřeba je formulovat v písemné podobě a podepsané. Senát garantuje 
nezneužití osobních informací obsažených v takovém podnětu. 

 
Ad 6) 

Senát projednal možnosti uspořádání studentského plesu. Studenti žádají o obnovení 
tradice školních plesů. Pořádání plesu dle průzkumu na Facebooku provedeného 
senátory z řad studentů podporuje více než 200 studentů. Studenti žádají o 
spolupráci/podporu ze strany školy, senát tuto myšlenku podporuje. Studenti byli v této 
souvislosti informováni, že ŠAVŠ uskuteční ples v listopadu 2020. Studenti by rádi 
uspořádali ples již na jaře 2020. Senát připomněl studentům možnost podání projektů 
v rámci GAS a dále na možnost žádat o podporu ze strany odborů KOVO. 
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Senát dále podporuje žádost studentů na sestavení stabilní plesové komise ŠAVŠ se 
zástupci z řad studentů. Studenti vyjádřili připravenost a motivaci organizačně se 
podílet na přípravě plesů. 
  
Ad 7) 

Termín příštího zasedání je stanoven na 20. ledna 2020 od 8:30 

 

Zapsal:   P. Kasal 

Schválil: J. Bradáč 

 

 

 

Ing. Josef Bradáč, Ph.D. 
Předseda akademického senátu  

 

Vlastimil Braun 
Místopředseda akademického senátu 


