Zápis ze zasedání SKAS dne 10. 10. 2007
Přítomni: J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, J. Trnka,
O. Zajíček
Omluveni: J. Verfl
Program:
0. Schválení programu
1. Schválení zápisu
2. Volba předsedy
3. Volba místopředsedy, pokladníka, rozdělení míst v komisích
4. Diskuze nad cíli
5. Různé

0.

Schválení programu
Zasedání začalo v 18:25. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1.

Schválení zápisu
Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2.

Volba předsedy

Navrženi byli J. Trnka a D. Kolovratník. Oba navržení kandidaturu přijali
a krátce shrnuli svoje cíle a zamýšlený způsob vedení SKAS.
Skrutátorem byl zvolen J. Fischer.
Hlasování: 7-0-0
Ke zvolení předsedy v prvním kole jsou potřeba tři čtvrtiny hlasů všech členů
SKAS (tj. 6 hlasů), ve druhém kole jsou potřeba tři pětiny hlasů všech členů SKAS
(tj. 5 hlasů). V prvním kole získal J. Trnka 2 hlasy a D. Kolovratník 5 hlasů. Ve
druhém kole získal J. Trnka 1 hlas a D. Kolovratník 6 hlasů.
D. Kolovratník byl zvolen předsedou SKAS a ujal se vedení zasedání.

3.

Volba místopředsedy, pokladníka, rozdělení míst v komisích

Místopředsedou SKAS byl zvolen J. Trnka.
Hlasování: 7-0-0
Pokladníkem SKAS byla zvolena L. Surá.
Hlasování: 7-0-0
Jako zástupce SKAS v ekonomické komisi byl určen M. Radecki, v legislativní
komisi J. Lipovský a J. Verfl a ve studijní komisi O. Zajíček, J. Lipovský a J. Verfl.
D. Kolovratník osloví ostatní studentské zástupce v komisích, zda mají zájem pokračovat.

4.

Diskuze nad cíli
D. Kolovratník seznámil SKAS s informacemi z předsednictva.
• V termínu 13. – 14. 11. se uskuteční volby do ZKAS MFF a AS UK (2 zástupci
z řad zaměstnanců a 2 studenti), SKAS má navrhnout místopředsedu volební
komise.
• Doktorandům bude po splnění zkoušky z angličtiny zvýšeno stipendium o 1000
Kč měsíčně, částka bude udělována formou mimořádného stipendia.
• Začátkem listopadu přejde fakulta na celouniverzitní SIS, což může způsobit
určité komplikace.
• Vedení fakulty žádá SKAS o pomoc při ladění varhan na Malé Straně, pro
zvukovou zkoušku je třeba asi 150 lidí.
• V refektáři budovy na Malé Straně budou již od tohoto akademického roku
probíhat bakalářské promoce UK.

Po krátké debatě byly určeny následující cíle Studentské komory v novém volebním období.
1. Navrhnout zvýšení prospěchového stipendia.
2. Pokusit se prodloužit úřední hodiny studijního oddělení.
3. Zorganizovat setkání studentů se SKAS. Předběžně byl vybrán termín 10. –
14. 12. 2007, akce se uskuteční na Malé Straně.
4. Pokračovat v reflexi studentské ankety.
5. Pokusit se zlepšit fakultní vedení programu Erasmus. Od studentů zaznívá
nespokojenost s informovaností odpovědných fakultních pracovníků.
6. Konzultovat s vedením základních fyzikálních praktik možnost úpravy současného systému, hlavně zavést možnost opravit si o omezený počet bodů každý
protokol.
Diskutovalo se o využití rozpočtu SKAS. Padl také návrh pozvat na některé
zasedání SKAS naše studentské zástupce v AS UK, abychom se blíže seznámili
s jejich činností.

5.

Různé

SKAS se zabýval dvěma emailovými dotazy studentů a odpovědí pověřil D.
Kolovratníka.
Předběžně se dohodlo, že SKAS se bude scházet týden před zasedáním AS. Příští
zasedání proběhne pravděpodobně ve středu 7. 11. 2007 v 18:00 v malé zasedací
místosti AS na Karlově. Noví členové SKAS zašlou do konference své údaje, které
chtějí zveřejnit na webu.
Zasedání skončilo v 21:45.
zapsal J. Lipovský

