Zápis ze zasedání SKAS dne 7. 11. 2007
Přítomni: J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, J. Trnka, O. Zajíček
Omluveni: J. Verfl
Hosté: J. Brotánková, M. Děcký, T. Jirotka, M. Kabrhel
Program:
0. Schválení programu
1. Schválení zápisu
2. Diskuse se senátorem AS UK M. Kabrhelem a studenty-kandidáty do AS UK
3. Informace z předsednictva
4. Plánování setkání se SKASem
5. Využití nečerpané části rozpočtu SKASu za kalendářní rok 2007
6. Debata nad využitím rozpočtu na příští kalendářní rok
7. Různé

0.

Schválení programu

Zasedání začalo v 18:10, řídil ho D. Kolovratník. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1.

Schválení zápisu
Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

3.

Informace z předsednictva

D. Kolovratník seznámil přítomné s informacemi z předsednictva. Univerzita podpořila stanovisko AS MFF ve věci převodu pozemků na Karlově na městskou část Praha 2. Stipendium pro
služby v počítačové laboratoři bude zvýšeno na 60 Kč/h. Refektář na MS není zatím soukromými
akcemi dostatečně využit, termín zahájení bakalářských promocí je nejasný. Imatrikulace v Karolinu se musí účastnit pouze studenti bakalářského studia a ti studenti NMgr. studia, kteří dosud
na univerzitě nestudovali; ostatní mohou imatrikulační slib podepsat na studijním oddělení. Přechod k univerzitnímu informačnímu systému probíhá 7. – 8. 11., přibližně polovina fakultních
připomínek nebyla v univerzitním IS realizována.

2.

Diskuse se senátorem AS UK M. Kabrhelem
a studenty-kandidáty do AS UK

K tomuto bodu se přistoupilo po příchodu M. Kabrhela. Ten nejdříve vysvětlil fungování AS
UK, dále odpovídal na jednotlivé dotazy.
Každou fakultu v AS UK reprezentují dva pedagogové a dva studenti, další dva lidé zastupují
ostatní součásti univerzity. Vzhledem k velkému počtu členů AS UK je velmi důležitá práce
jednotlivých komisí, plénum jejich návrhy obvykle schválí. Oficiálně neexistuje studentská komora,
většina studentů je ale členy sociální komise, takže na jejím zasedání si mohou studenti vyjasnit
své názory a domluvit se na společném postupu. V šestičlenném předsednictvu AS UK jsou nyní
3 studenti.

Univerzita se snaží zefektivnit hospodaření Kolejí a menz, uvažuje se o oddělení KaM od
univerzity. Se stížnostmi na fungování KaM se mohou studenti obracet na sociální komisi
skasuk-l@certik.ruk.cuni.cz; ta však má omezené pravomoci a většina hlavních problémů je
jí známa.

4.

Plánování setkání se SKASem

Setkání studentů se SKASem se uskuteční v úterý 11. 12. 2007 v 18:30 na Malé Straně,
Všichni studenti MFF jsou zváni, mají možnost dozvědět se více o fungování SKASu a upozornit
na problémy fakulty. Připraveno bude pohoštění.
Usnesení: SKAS se usnesl uspořádat v prosinci 2007 studentský seminář, na jehož organizační
zajištění uvolňuje z rozpočtu 14 000 Kč.
Hlasování: 6-0-1

5.

Využití nečerpané části rozpočtu

D. Kolovratník informoval o jednání s tajemníkem fakulty a o stavu rozpočtu SKAS. Proběhla
diskuze o využití zbývající části rozpočtu.

6.

Využítí rozpočtu na příští rok

J. Brotánková a M. Děcký objasnili, jak spolek Matfyzák využívá dotaci SKAS na pořádání
fakultního plesu. V posledních dvou letech byl ples výdělečný díky spojení s Filozofickou fakultou.
Kvůli velkému zájmu o lístky se Matfyzák rozhodl v příštím roce uspořádat ples samostatně, uskuteční se 13. 3. 2008. V příštím roce bude ples pravděpodobně prodělečný (nevyprodají se všechny
lístky, nebude dotace od FF). K dotazu, zda neuvažovali o změně místa plesu, J. Brotánková
uvedla, že pro Žofín hovoří tradice a krásný prostor.
Dále spolek Matfyzák pořádá Beánii, musí tedy platit pronájem klubu Abaton. Bývalá ani
současná menza 17. listopadu pro tutu akci nelze použít.
Usnesení: SKAS se rozhodl podpořit činnost spolku Matfyzák v roce 2008 částkou 55 000 Kč.
Hlasování: 5-0-2
SKAS na Beánii vyhlásí nejlépe hodnocené pedagogy ve studentské anketě. J. Brotánková se
vyslovila pro větší budoucí spolupráci SKASu a spolku Matfyzák.

7.

Různé

M. Radecki informoval o schůzce s fakultní koordinátorkou programu Erasmus doc. Hrachovou.
Většinou se vyjíždí na jeden semestr, žádost pro letní semestr je nutno podat do poloviny října,
pro zimní semestr do května. Minulý rok se uplatnilo asi 50 dohod, což znamená přibližně 90%
využití možností. Obecně platí, že ten, kdo chce do zahraničí vyjet, si musí sám zjistit informace
o hostitelské fakultě.
SKAS se zabýval možností, že by se bagety za kupóny prodávaly ve vrátnicích budov MFF.
Problém ze strany KaM spočívá v tom, že prodej baget by musel zajišťovat zaměstnanec KaM.
Podle SKASu by bylo možné problém vyřešit proškolením vrátného, dohodou o vykonávání práce
nebo uzavřením dalšího pracovního poměru s KaM.
Zkouška varhan se uskuteční 3. 12. 2007 od 17:00 na MS a bude trvat přibližně 60 minut. Po
skončení se bude podávat drobné občerstvení. Účelem této zkoušky je změřit akustické parametry
sálu při jeho plném obsazení, proto se všichni studenti i pracovníci v budově MS žádají o pomoc.
Zasedání skončilo v 21:15.
zapsal J. Lipovský

