Zasedání SKAS MFF UK ze dne 27. 3. 2019
Zapsal: Pavel Obdržálek
Přítomní členové SKAS: P. Obdržálek, J. Novotná, P. Houška, V. Zouhar, Z. Procházková (od 17:20),
P. Schmidtová (od 17:30)
Omluveni: J. Hrabovský
Hosté: F. Chmelík (do 17:10)
Zasedání bylo zahájeno v 16:50, zasedání řídila J. Novotná.
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Program zasedání byl schválen tichým souhlasem, zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1

Volby do SKAS

Systém elektronických voleb stále nebyl předán k užívání SKAS MFF UK i přes urgence správy tohoto
systému. Volby tedy proběhnou klasickým způsobem, pokud se toto nepodaří do několika dnů překonat.
Proběhla diskuse o volebních aplikacích napojených přímo na SIS.
Nejlepším termínem pro volby do SKAS bude středa a čtvrtek; ideální datum tedy je 15. a 16. května
2019. P. Obdržálek souhlasí s nominací na post předsedy volební komise. SKAS tedy nechá o tomto
hlasovat per rollam senát až bude jistá forma hlasování.
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Anglický jazyk

Studenti si stěžovali na nedostatečnou kapacitu zkouškových termínů pro NJAZ091 – Zkouška z anglického
jazyka. F. Chmelík informoval o své schůzce s vedoucí KJP M. Bubeníkovou. Upozornil ji, že došlo k
porušení předpisů a vyzval ji k nápravě. Ujistil SKAS, že si obdobné situace na KJP do budoucna pohlídá
a k obdobným situacím by tak již nemělo docházet. Zároveň apeloval na SKAS, aby takové problémy
hlásila ihned přímo studijnímu proděkanovi, čímž by se celý proces výrazně urychlil.

3

Různé
• P. Obdržálek informuje o postupu práce na instalaci pítek. První vlna fontánek by se měla objevit
v budovách nejpozději do konce května.
• Z. Procházková upozorňuje, že projekt mini-erasmus pro studenty SŠ byl chaotický, příště by bylo
vhodné ze strany fakulty provést důkladnější přípravu.

Zasedání bylo ukončeno v 17:59.
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