Zápis ze zasedání SKAS dne 18. 2. 2009
Přítomni: A. Kazda, D. Kolovratník, J. Kvasničák, P. Lapin, J. Lipovský, L. Surá
Omluveni: Z. Kvíčalová, O. Zajíček
Program:
0.
1.
2.
3.
4.
5.

0.

Schválení programu
Přivítání nového člena Pepy Kvasničáka
Schválení zápisu z minulého zasedání
Informace z předsednictva
Podpora plesu pořádaného spolkem Matfyzák
Různé, diskuse

Schválení programu

Zasedání začalo v 14.05, řídil ho D. Kolovratník. Program zasedání byl schválen
tichým souhlasem.

1.

Přivítání nového člena Pepy Kvasničáka

D. Kolovratník přivítal nového člena SKASu J. Kvasničáka, který nahradil M. Radeckého odjíždějícího na delší studijní pobyt. Přítomní se vzájemně představili.

2.

Schválení zápisu
Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

3.

Informace z předsednictva

D. Kolovratník informoval o jednání předsednictva AS a představil program následujícího zasedání AS. Na programu zasedání senátu bude mj. závěrka hospodaření
MFF nebo debata o zkušenostech s dvoustupňovým studiem. J. Lipovský referoval
o průběhu sněmu zástupců akademických senátů v Hradci Králové a seznámil ostatní
s výhradami k Bílé knize terciálního vzdělávání, které zazněly v tzv. Hradeckém prohlášení (viz http://www.provzdelanost.cz).

4.

Podpora plesu pořádaného spolkem Matfyzák

SKAS se zabýval žádostí spolku Matfyzák o finanční podporu plesu. Vzhledem
k tomu, že zatím není sestaven rozpočet na letošní rok, rozhodl se SKAS poukázat
na přípravu plesu 10 000 Kč s tím, že je připraven finančně podpořit i ostatní akce
spolku. V prosinci již SKAS přispěl na konání Beánie.
Usnesení: SKAS se rozhodl podpořit Spolek Matfyzák částkou 10 000 Kč za účelem
organizace Matfyzáckého plesu 2009.
Hlasování: 6 – 0 – 0

5.

Různé

D. Kolovratník se zabýval připomínkami k výuce ve Studentské anketě, každou
připomínku zhodnotil. Naprostá většina připomínek je pochvalná, u kritických připomínek byli vyučující kontakováni. SKAS se rozhodl opět vyhlásit Cenu za anketu,
tentokrát se zvláštní kategorií podnětných připomínek. Losování proběhne na Setkání studentů se SKASem přibližně na přelomu března a dubna. Mezi cenami bude
večeře pro dva a 25 bonboniér.
Dále se řešilo pomalé opravování zkouškových písemek v předmětu Organizace
a zpracování dat. Vyučující byl na problém upozorněn a nastínil možnost zlepšení
pro příští léta, a to aktivnějším zapojením cvičících.
P. Lapin referoval o pokroku s automatem na bagety na MS. Automat by měl
být instalovaný v dohledné době.
A. Kazda a Z. Kvíčalová jednali s vedením reprostřediska o tisku na recyklovaný papír. Pokud zadavatel bude tisk na recyklovaný papír vyžadovat, není jej pro
reprostředisko problém zajistit. Tisk je však mírně dražší.
D. Kolovratník byl děkanem jmenován členem propagační komise.
Zasedání skončilo v 16.40.
zapsal J. Lipovský

