Zápis ze zasedání SKAS dne 4. 12. 2006
Přítomni: M. Děcký, D. Kolovratník, J. Lipovský, J. Trnka, K. Tůma, J. Verfl,
O. Zajíček
Omluveni: V. Flaška
Nepřítomni:
Hosté: J. Fischer (do 20:40)
Program:
1. Schválení zápisu ze zasedání 25. 10.
2. Informace z předsednictva AS
3. Příspěvek na organizaci plesu
4. Web, nástěnky, inventarizace
5. Organizace setkání studentů se SKASem
6. Palčivé problémy fakulty
7. Různé

1.

Schválení zápisu ze zasedání 25. 10.

Zasedání začalo ve 20:15, řídil ho M. Děcký. Program zasedání a zápis z minulého
zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2.

Informace z předsednictva AS

M. Děcký informoval přítomné o jednání přesednictva AS. Opatření rektora „Pravidla pro přiznávání stipendiíÿ bylo již vydáno.

3.

Příspěvek na organizaci plesu

M. Děcký předložil návrh na příspěvek spolku Matfyzák na pořádání plesu. Proběhla všeobecná diskuze o případném jiném využití těchto prostředků.
Usnesení: SKAS daruje ze svého rozpočtu na propagaci 55 000 Kč spolku Matfyzák
na organizaci fakultního reprezentačního plesu.
Hlasování: 6 – 0 – 1

4.

Web, nástěnky, inventarizace

M. Děcký vytvořil nové internetové stránky, zbývá na ně umístit data, členům
SKASu budou zřízeny uživatelské účty.
Na nástěnky se umístí aktualizované informace o členech SKASu, ti dodají údaje,
které chtějí zveřejnit. D. Kolovratník informoval o ochotě kolejní rady poskytnout
SKASu prostor na své nástěnce na VŠK 17. listopadu.
Členem inventarizační komise byl jmenován D. Kolovratník.

5.

Organizace setkání studentů se SKASem

Organizování setkání studentů se SKASem se ujal M. Děcký. Předběžný termín
byl stanoven první týden letního semestru, setkání se uskuteční pravděpodobně na
Malé Straně.

6.

Palčivé problémy fakulty

J. Trnka upozornil na problémy s plánovaným obchvatem Prahy. Vyústění tunelu
je plánováno u VŠK 17. listopadu, což by mělo negativní vliv nejen na kolej, ale i na
trojskou budovu fakulty.
J. Lipovský předložil zpracování hodnocení kvality výuky jednotlivých pedagogů
ve studenské anketě. S materiálem bude seznámen celý AS.
Proběhla debata o studenské anketě. D. Kolovratník upozornil na nedostatečnost
odpovědí na připomínky k obecným tématům. Dále bylo navrženo změnit anketu,
aby mohla probíhat nepřetržitě a byla možná reakce na odpovědi.
J. Trnka upozornil na některé problémy s knihovnou. V jejím katalogu jsou stále
knihy, které si nelze fakticky vypůjčit, zaměstnanci nemají povinnost vypůjčené
knihy vracet, na některých pobočkách nefunguje zasílání emailů o konci výpůjční
lhůty. V následné diskuzi se dospělo k závěru, že senát by se měl zabývat hlavně
koncepčními otázkami, a je třeba nalézt efektivnější způsob řešení podobných problémů.

7.

Různé

Diskutovalo se o termínu následujícího zasedání, konkrétní termín bude dojednán
v konferenci. Proběhne anketa MŠMT; kdo roznese anketní lístky, se rozhodne po
vylosování přednášek. Debatovalo se o možnosti používat studentské kupóny v Profesním domě.
Zasedání skončilo ve 22:15.
zapsal J. Lipovský

