Zápis ze zasedání SKAS dne 4.11.2004
Přítomni: M. Dienstbier, M. Rudišin, L. Schmiedt, R. Sýkora (od 21:00),
J. Verfl, O. Zajíček, J. Zlomek
Omluveni: J. Houštěk
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
Prospěchová stipendia
Studijní a zkušební řád
Studentská anketa
Příprava voleb do AS UK
Různé

Zasedání začalo v 20:20 a řídil jej J. Zlomek.

1

Schválení programu a zápisu z minulého
zasedání

Program zasedání a zápis z minulého zasedání byly schváleny tichým souhlasem. Tichým souhlasem byla také potvrzena všechna rozhodnutí z minulého
zasedání.

2

Prospěchová stipendia

SKAS zhodnotil předběžný seznam studentů, kteří budou pobírat prospěchová stipendia. Nepříjemným překvapením bylo, že v některých ročnících
nedostali stipendium studenti, kteří mají stipendijní průměr roven 1. Během diskuze zazněl nápad stanovit konstantu, která by říkala, že student
se stipendijním průměrem menším nebo rovným této konstantě by vždycky
stipendium dostal.

3

Studijní a zkušební řád

J. Zlomek seznámil přítomné s přípravovanými změnami Studijního a zkušebního řádu MFF UK. Plánuje se zavést možnost zapsat si podruhé předměty,
které jsou povinné v prvním ročníku. Dále se uvažuje, že by se ze SZŘ

vymazala zmínka o zkušebních zprávách a přidala se zmínka o Studijním
informačním systému. SKAS tyto úpravy podporuje.
SKAS také podrobně diskutoval o připravovaném Studijním a zkušebním
řádu UK.
Usnesení: SKAS oceňuje snahu sjednotit Studijní a zkušební řády na fakultách UK přijetím Studijního a zkušebního řádu UK, avšak v předběžném
návrhu vidí mnoho problémů, které je potřeba dořešit. SKAS připraví seznam
připomínek.
Usnesení: SKAS důrazně nesouhlasí s navrhovanou horní hranicí počtu
kreditů, které studenti mohou získat za volitelné předměty.

4

Studentská anketa

SKAS diskutoval o změnách studentské ankety, jejichž návrh připravuje, a
pověřil M. Dienstbiera dalším jednáním s vedením fakulty. Klíčové body
návrhu:
• snížit počet číselně hodnocených otázek
• možnost vyplnit anketu od konce semestru do konce zápisu do následujícího semestru
• upozornění na anketu v SISu, pro studenty, kteří ji ještě nevyplnili
• dodržovat povinnost zveřejnit odpovědi na podepsané připomínky
• setřídění tabulky hodnocení podle různých kritérií

5

Příprava voleb do AS UK

Byly vytvořeny letáky informující o tom, že budou volby do AS UK a kam se
mají hlásit kandidáti. Tyto letáky byly vyvěšeny na nástěnkách. Na přípravě
voleb se intenzivně pracuje.

6

Tělesná výchova na MFF

SKAS podrobně diskutoval o možné reformě tělesné výchovy. SKAS si myslí,
že by se KTV měla ke studentům chovat lépe.
Usnesení: SKAS podporuje zrušení povinného plavání pro studenty, kteří
na plaveckých testech nedopadli dobře.
Hlasování: 2-0-5

Usnesení: SKAS podporuje zrušení povinnosti absolvovat tělesnou výchovu
v 1. ročníku (bakalářského studia).
Hlasování: 1-4-2
Usnesení: SKAS podporuje zrušení povinnosti absolvovat tělesnou výchovu
v 2. ročníku (bakalářského studia).
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: SKAS podporuje povinnost získat 4 jednotky za tělesnou výchovu v průběhu studia kromě 1. ročníku.
Hlasování: 1-3-3
Usnesení: SKAS navrhuje, aby se za absolvovanou tělesnou výchovu udělovaly kredity, jejichž počet je implicitně omezen, přičemž by se do celkového
počtu bodů potřebných k přihlášení se k (bakalářské) státní zkoušce počítal
jen určitý maximální počet.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: SKAS podporuje, aby byli studenti motivováni navštěvovat tělesnou výchovu dvojnásobným počtem kreditů za hodinu než se uděluje za
odborné předměty.
Hlasování: 0-7-0
SKAS na příštím zasedání AS MFF UK navrhne změny týkající se tělesné
výchovy.

7

Různé

O. Zajíček navrhuje vyvěsit na nástěnky SKAS seznam členů SKAS. Stane
se tak, jakmile všichni členové SKAS dodají svoje fotky.
J. Zlomek informoval přítomné o stavu rozpočtu SKAS. SKAS tichým souhlasem schválil, že poskytne příspěvek spolku Matfyzák na organizaci akcí
pořádaných pro studenty MFF (především Matfyzácký ples).
Výjezdní zasedání se v nejbližší době připravovat nebude, neboť se zatím
nevyskytlo velké téma, které by vyžadovalo intenzivní projednávání.
Na zasedání se SKAS zeptá, jestli by nešlo vyřešit odkládání kol studentů
v budovách fakulty.
J. Zlomek informoval, že probíhá inventarizace majetku SKAS.
Usnesení: SKAS navrhuje zavést předmět Taneční.
Hlasování: 6-1-0

SKAS se od R. Sýkory s velkým překvapením dozvěděl, že při zápisu i
registraci stačí vhodit výkaz o studium (index), popis požadavku a další
potřebné dokumenty do schránky u vchodu do děkanátu.
SKAS pověřil J. Verfla a L. Schmiedta připravením veřejného zasedání SKAS,
konkrétně je potřeba připravit témata, propagaci, atd.
Zasedání skončilo v 23:00.
zapsal J. Zlomek

