Zápis ze zasedání SKAS 1. 12. 2005
Přítomní členové SKAS: Martin Děcký, Václav Klusák, Milan Malý, Lukas Schmiedt, Jaroslav Trnka, Jan Verfl, Ondřej Zajíček
Omluveni: Dominika Mat’ašová

0. Seznámení s návrhem programu zasedání
Program zasedání byl přijat v navrženém znění tichým souhlasem.

1. Schválení zápisu ze zasedání 6. 10. 2005 a 3. 11. 2005
Oba zápisy byly schváleny tichým souhlasem.

2. Rozhodnutí o penězích SKAS
V debatě bylo objasněno, že SKAS dostává své peníze předem za účelem, aby je poskytl Spolku matfyzák jako příspěvek na
reprezentační ples. Z rozpočtového hlediska jde o peníze na propagaci, tedy jejich použití na jiné účely (semináře apod.) je
možno ve spolupráci s OVVP.
Dále byly prodebatovány možnosti, na co by bylo alternativně možno peníze použít. Bylo připomenuto, že faktury za spotřební
materiál je nutné předat k proplacení na hospodářské oddělení nejpozději do 5. 12. Do spotřebního materiálu lze zahrnout také
přiměřené náklady redakční rady vznikajícího časopisu.
Usnesení: SKAS souhlasí s proplacením faktury Spolku matfyzák ve výši 50 000 Kč na organizaci reprezentačního plesu
fakulty. (5-0-1)

3. Inventarizace
Milan Malý a Martin Děcký byli pověřeni provedením inventarizace majetku SKAS a potvrzením příslušných dokumentů.

4. Časopis, klub
Václav Klusák podal aktuální informace ohledně přípravy studentského časopisu. Základní představa, která je všeobecně přijímána, je taková, že by časopis měl být řízen volenou redakční radou, které bude předsedat šéfredaktor a dva jeho zástupci,
z nichž jednoho bude volit SKAS a druhého Spolek matfyzák. Právní status redak ční rady zatim nebyl vytvořen.
Nejbližší setkání zájemců o členství v redakční radě proběhne 7. 12. 2005.
V další široké debatě se probíral rozsah časopisu a především jeho zaměření a obsah. Převládl názor, že časopis by měl
především představovat fyzické propagační médium fakulty, protože elektronických zdrojů informací má faktulta dostatek a
vytváření dalšího elektronického portálu shoda by se pravděpodobně minulo účinkem. Naopak časopis by mohl sloužit jako
vnodný integrační prvek a upozorňovat na již existující zdroje (např. wiki.matfyz.cz).
Klub Erasmus by měl ze začátku existovat jako rubrika v časopise a snažit se o užší vztahy mezi českými a zahraničními
studenty na fakultě.

5. Nástěnky, web
Bylo dohodnuto, že bývalý předseda SKAS Josef Zlomek bude požádán o doplnění chybějících zápisů ze zasedání SKAS z minulého mandátu.
Martin Děcký a Milan Malý se pokusí společně domluvit se správou budov umístění nové nástěnky SKAS ve vestibulu budovy
v Troji.

6. Debata
Ve volné debatě byly probrány některé návrhy a připomínky senátorů i jiných studentů.
• Jednotlivé připomínky k organizaci plesu (nerovnoměrné obsazení sálů, problémy s lístky na sezení a na stání, cena lístků)
• Stipendia (debata o možnostech změny stipendijního řádu)
• Anketa (nutnost vytvoření metodiky pro hodnocení výsledků ankety ze strany SKAS)
• Problémy bakalářů (technické problémy s ukočováním studia a přechodem na navazující magisterské studium, nutno
dořešit s proděkanem pro studijní záležisti)
• Tělocvik (debata nad návrhem celouniverzitní výuky a rozvrhování tělocviku)
• Setkání SKAS se studenty (debata o možnosti uspořádat neformální setkání SKAS se studenty)
Tichým souhlasem bylo schváleno, že členové SKAS otestují funkčnost svých oficiálních emailových aliasů.

7. Různé
a) Datum příštího zasedání
Datum příštího zasedání SKAS bylo tichým souhlasem předběžně domluveno na 5. 1. 2006 s tím, že bude případně posunuto
podle harmonogramu zasedání AS.

