Zápis z řádného jednání AS FHS UK konaného dne 19. 5. 2016

Prezenční listina:
Přítomni: Lily Císařovská, Milan Hanyš, Pavel Himl (přítomen od 2. bodu jednání), Jan
Horský, Nicolas Maslowski, Hedvika Novotná (přítomna od 4. bodu jednání), Markéta
Pražáková Seligová, Hana Černáková, Petr Konůpka, Václav Krejcar, Jana Wohlmuth
Markupová
Omluveni: Jaroslav Novotný, Nikola Šnajderová
Hosté: Marie Pětová, Aleš Svoboda

Návrh bodů jednání:
1. Schválení zápisu zasedání AS UK FHS ze dne 14. dubna
2. Harmonogram akademického roku 2016/17
3. Zpráva o rozdělení prostředků studentského konta
4. Různé
Návrh bodů jednání byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 14. dubna 2016
Schvalování zápisu proběhlo bez připomínek.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
AS FHS UK schválil zápis zasedání ze dne 14. 4. 2016.

2. Harmonogram akademického roku 2016/17
Přestože harmonogram akademického roku sestavuje děkanka fakulty Marie Pětová ve
spolupráci s administrativními odděleními, po loňské pozitivní zkušenosti se rozhodla i letos
požádat o posouzení a případné námitky i členy AS. Vzhledem k nedorozumění však nebyl
harmonogram členům AS předem k dispozici, proto případné připomínkování bylo možné
později e-mailem individuálně.
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Na místě děkanka objasnila na dotaz Nicolase Maslowského možnosti začátku a konce výuky
a děkanské volno na pátek 23. 12. na podnět od Markéty Pražákové Seligové.

3. Zpráva o rozdělení prostředků studentského konta
Petr Konůpka seznámil členy AS s rozdělením prostředku ze studentského konta. Zástupci
studentské komory se dne 4. 5. 2016 rozhodli podpořit všechny čtyři předložené projekty
studentského spolku Studenti FHS UK, a to v plné výši. Celkově tedy navrhuje studentská
komora v tomto kole rozdělit 23.550,- Kč.
Petr Konůpka opět upozornil, že vlivem nových předpisů má studentský spolek Studenti FHS
UK de facto monopol na podávání žádostí, jedinou alternativou by bylo založení nového
spolku s alespoň 10 členy, z nichž alespoň polovina jsou studenti FHS UK.

4. Různé
Předseda senátu Milan Hanyš seznámil členy AS s dopisem z Akademického senátu
Univerzity Palackého v Olomouci, který se týkal tématu „jak důstojně oslavit 17. listopad“.
Členové AS FHS UK společné zapojení do diskuze neplánují, iniciativa je ponechána na
jednotlivcích.
Dále Milan Hanyš konstatoval, že členové AS FHS UK neměli žádné připomínky ke
stávajícím univerzitním předpisům, které bylo možno připomínkovat do 20. 5. 2016.
Milan Hanyš také informoval členy senátu o novelizaci volebního řádu AS FHS UK: novelu
bude v nejbližší době projednávat Legislativní komise AS UK. Bývalý předseda senátu FHS
UK Aleš Svoboda ujistil, že zdržení neznamená problém stran platnosti novely už od
letošních voleb.
Následně Milan Hanyš obeznámil členy AS s návrhem přejmenovat 2. lékařskou fakultu na
Lékařskou fakultu Motol, kterým se nyní zabývá AS UK. Petr Konůpka podotkl, že otázka
spočívá v tom, zda si o názvu může rozhodovat sama fakulta, nebo do toho smí zasahovat i
univerzita. Aleš Svoboda upozornil, že se jedná o dlouhodobé téma, sám by preferoval
stávající název 2. lékařská fakulta, přičemž odkaz na Motol by mohl být nově v podtitulu. Jan
Horský podotkl, že při pohledu zvenčí se změna zdá být spíše nevhodná.
Aleš Svoboda také dodal, že další důležité téma, které se v současnosti řeší v AS UK, je
přebírání nemovitostí.
Pavel Himl znovu otevřel téma vysokého školného v univerzitní školce a požádal zástupce AS
UK o pomoc s řešením této otázky.
Milan Hanyš ještě dodal, že po rozhovoru s Jiřím Tourkem lze počítat se zachováním
současného softwaru na elektronické volby, počítá se však s úpravou uživatelského rozhraní.
Senátoři se shodli nad termínem příštího řádného zasedání AS FHS UK, a to ve čtvrtek 9. 6.
2016.

Zápis vyhotovila Jana Wohlmuth Markupová
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