
Zápis z listopadového zasedání SKAS 
Účast: 
Přítomni : Stanislava Kucková, Přemysl Paška, Martin Mádlík, Pavel Cejnar, Radek Sýkora 
Omluveni : M. Poĺacká 
Neomluveni: Z. Jakubková, S. Krýsl 
 

Bod 1 schválení programu a kontrola zápisu 
Zápis nebyl k dispozici, kontrola byla odložena na další zasedání 
 
Program zasedání byl schválen takto : 

1. Schválení programu 
2. Informace z předsednictva 
3. Rozdělení kompetencí 
4. Finanční situace SKASu 
5. Informace o přípravě stipendijního řádu 
6. První ročníky 
7. Anketa 
8. Různé 

 

Bod 2 Informace z předsednictva 
Předsednictvo se zabývalo m.j. přípravou zasedáni AS 12.11. program byl všem členům 
senátu zaslán e-mailem, materiály jsou vystaveny na interní stránce senátu. 
 
Předsednictvo se rozhodlo zkrátit lhůtu pro předložení návrhu na změnu statutu fakulty a 
zařadit tento bod na pořad jednání. Pokud se na zasedání proti tomuto postupu některý člen 
senátu ohradí, bude bod stažen.  
 
Existuje pracovní verze návrhu nového stipendijního řádu, do které nejsou zapracovány 
připomínky SKAS. Na nadcházejícím zasedání ještě nebude předložena v prvním čtení. 
 
Petra Olmera v AS UK nahradí Petr Chovanec, který je ale v současné době v zahraničí a 
vrátí se koncem roku 2003. 
 
Byla otevřena fyzikální praktika, Karla Urbánka, děkan informoval o způsobu jejich 
financovaní v poměru 1:1 paní L.Urbánkovou a fakultou. 
 
Existuje velký objem peněz, za které je třeba o konce kalendářního roku nakoupit knihy. 
Pokud mají studenti nějaký návrh, co by se mohlo koupit, nechť nám ho zašlou. 
 
Jednání ve věci dokončení rekonstrukce karlínské budovy fakulty probíhá na úrovni právního 
oddělení magistrátu, výtah snad pojede od začátku LS 2004. 



Bod 3 Rozdělení kompetencí 
 
WEB: Webové stránky SKAS potřebují pravidelnou aktualizaci, není jasný ani vztah 
provozovatele serveru, kde jsou stránky umístěny ke SKAS. V tomto směru bylo rozhodnuto : 
Nejasnosti kolem umístění stránek a aktuality na stránkách bude řešit Pavel Cejnar. Ostatní 
záležitosti provozu stránek dostal na starosti Přemysl Paška. 
Pro aktualizaci obsahu byli členové vyzváni zaslání své aktuální fotografie P. Paškovi. 
P. Cejnar má za úkol zajistit zřízení účtů pro vytváření novinek všem členům. 
 
E-mailová konference : Vzhledem k neutěšenému stavu mailové konference (spam, apod.) byl 
pověřen Martin Mádlík, aby stav zlepšil. Byl zároveň pověřen přidáním konference senátorů 
z univerzitního senátu. 
 
Helpline: Protože doposud na všechny dotazy v konferenci odpovídala pouze S. Kucková, 
bylo rozhodnuto zavést třídění dotazů do skupin MAT, FYZ, INF, ZAHRANIČÍ, RŮZNÉ, 
s tím, že se každý bude snažit zodpovídat dotazy, pro které se cítí být kompetentní. 
 
Nástěnky : Správci nástěnek byli určení takto: 
Menza – Kucková, 
Karlín – Mádlík, 
Karlov – Paška,  
MS – Cejnar. 
Troja – neví se, zda je zde nástěnka umístěna.  
Usnesení: SKAS pověřuje Z. Jakubkovou jejím zřízením (nalezením) a vedením. (5:0:0) 
 

Bod 4 Finanční situace SKASu 
 
Předsedkyně obeznámila SKAS se stavem účtu. 
 
Návrh : část peněz věnovat spolku Matfyzák na ples. 
 
Usnesení : SKAS pověřuje S. Kuckovou vedením jednání s náčelnictvem spolku Matfyzák  o 
převedení části peněz z rozpočtu SKAS na účet Spolku za účelem pořádání plesu (5:0:0). 
 
Návrh: uspořádat výjezdní zasedání. M. Mádlík byl pověřen zajistit ubytovaní pro SKAS o 
posledním listopadovém víkendu. 
 

Bod 5 Informace o přípravě stipendijního řádu 
 
Usnesení : SKAS doporučuje zahrnout do návrhu nového stipendijního řádu sjednocení 
postihu za neabsolvované klasifikované zápočty a zkoušky z předchozího úseku studia (5:0:0) 
 
Usnesení : SKAS navrhuje rozdělení stipendistů do skupin podle studijního programu a počet 
stipendistů v jednotlivých skupinách stanovit procentuálním počtem studentů. 
 



Bod 6 První ročníky 
Z podnětu vedení fakulty se SKAS zabývala možností úpravy studijního a zkušebního řádu 
pro studium v prvním ročníku, jehož cílem by bylo snížení počtu studentů ukončujících 
studium v prvním ročníku. 
 
Usnesení: SKAS pověřuje M. Mádlíka vedením jednání o tomto problému s proděkanem 
Andělem. (5:0:0) 
 

Bod 7 Anketa 
 
Podle informací od vedení fakulty anketa v již v tomto semestru proběhne elektronicky. 
Děkan nabízí předvedení aplikace zájemcům z řad SKAS. S. Kucková byla  pověřena 
sjednáním příslušného termínu.  
 
  

Bod 8 Různé 
 
Usnesení : SKAS je zklamána nezájmem některých svých členů podílet se jakýmkoli 
způsobem na její činnosti. (5:0:0) 


