Zasedání SKAS MFF UK ze dne 28. 11. 2018
Zapsal: Pavel Obdržálek
Přítomní členové SKAS: P. Schimdtová, Z. Procházková, P. Houška, P. Obdržálek, P. Korcsok, V.
Zouhar, J. Hrabovský
Omluveni: J. Novotná
Hosté: M. Rokyta (od 17:40)
Zasedání bylo zahájeno v 17:10, zasedání řídila P. Schimdtová.
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Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého
zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem, zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1

Počítače v labu na MS

Byl vznesen dotaz, zda by bylo možné odebrat některé počítače v labu na MS tak, aby se k monitorům
mohly připojovat notebooky. Odebráním 10 strojů s OS Windows a přeuspořádáním zbytku by v centrálním ostrůvku vznikla nová notebooková pracovní místa. Zároveň by bylo vhodné tato místa vybavit
ethernetovým kabelem s (kabelovým) připojením k Eduroamu.

2

Místnost pro studenty, mikrovlnka na MS

SKAS by ráda nechala zřídit místnosti pro studenty i v dalších budovách podobně, jako je tomu v Karlíně.
Po dostavbě budovy M+I bude uvolněna v Troji místnost knihovny, která by byla vhodná nejen k rozšíření
bufetu, ale i jako odpočinková místnost.
J. Sgall na schůzce navrhl SKAS možnost umístění mikrovlnné trouby v chodbě naproti učebně S8 s
tím, že se o provoz mikrovlnky pro studenty bude starat právě SKAS. SKAS rozhodla o odložení tohoto
dočasného řešení na dobu provozu místnosti pro studenty na Malé Straně.

3

Pítka

P. Obdržálek informoval o nedostatečné nabídce sortimentu pítek. Požadavky, které jsme vznesli bohužel
zatím žádný model nesplňoval. M. Rokyta upozornil, že v minulých dnech narazil na novinku, která by
kritéria splnit mohla a slíbil přeposlat informace o tomto produktu P. Obdržálkovi.

4

Různé
• Byly zřízeny fakultní e-maily členům SKAS. Jejich zadáním do Amoeby bude převedena konference
na tyto účty. Tato operace bude provedena až po nastavení schránek členy SKAS.

Zasedání bylo ukončeno v 17:59.
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