
Zápis ze zasedání SKAS dne 17. 3. 2009

Přítomni: A. Kazda, D. Kolovratník, J. Kvasničák, J. Lipovský, L. Surá (od 19.20)
Omluveni: Z. Kvíčalová, P. Lapin, O. Zajíček

Program:

0. Schválení programu
1. Schválení zápisu
2. První kroky plánování Ceny za anketu a Setkání se SKASem
3. Upozornění na věcný záměr zákona o VŠ
4. 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.

2. První kroky plánování Ceny za anketu a Setkání se
SKASem

Na druhou polovinu dubna je plánováno další Setkání studentů se SKASem,
na kterém budou mj. z autorů připomínek ve studentské anketě vylosováni výherci
Ceny za anketu. Předběžně účast na setkání přislíbil také zástupce KaM Ing. Martin
Prajer. Jedná se o tom, zda se akce uskuteční v menze na Koleji 17. listopadu.

3. Upozornění na věcný záměr zákona o VŠ

D. Kolovratník a J. Lipovský informovali o hlavních tezích připravovaného věc-
ného záměru zákona o VŠ. K tomuto tématu se připravuje schůzka pana rektora
s předsednitvem AS UK a předsednictvy akademických senátů fakult.

4. Různé

D. Kolovratník sdělil, že faktura na finanční podporu plesu byla uhrazena.
Na následujícím zasedání AS budou vyhlášeny volby do SKASu. SKAS hledá

předsedu volební komise a její členy.
Debatovalo se o možnosti rozšíření úředních hodin studijního oddělení v poslední

týden zápisu a registrace. SKAS přijal následující usnesení.

Usnesení: SKAS ukládá D. Kolovratníkovi jednat se studijním oddělením o rozší-
ření jeho úředních hodin při zápisu a registraci.

Hlasování: 5 – 0 – 0

Dále se rozvíjel nápad, aby pro určitou skupinu prváků fungoval „patronÿ –
student vyššího ročníku, který by mohl odpovídat na jejich dotazy. Text na web
SKASu připraví J. Kvasničák a A. Kazda. V případě, že projeví zájem dostatečný



počet současných studentů, mohl by se tento nápad zmínit ve studentské kuchařce.
Je také možné uspořádat přibližně po dvou týdnech semestru setkání studnetů 1.
ročníku s patrony a SKASem.
A. Kazda informoval, že budova v Karlíně získala energetický průkaz C.
D. Kolovratník informoval o setkání s vedením katedry jazykové přípravy. KJP

bere studentskou anketu vážně, s vyučující špatně hodnocenou v anketě byla situace
probrána.

Zasedání skončilo ve 21.20.

zapsal J. Lipovský


