
Zápis ze zasedání SKAS dne 9. 6. 2009

Přítomni: A. Kazda, D. Kolovratník, J. Kvasničák, Z. Kvíčalová, J. Lipovský,
O. Zajíček

Omluveni: M. Vyšinka, P. Lapin
Hosté: P. Brom, M. Chvoj, T. Jirotka, L. Surá, R. Švarc

Program:

0. Schválení programu
1. Přivítání nových členů SKASu a představení
2. Schválení zápisu
3. Elektronický zápis
4. Zhodnocení posledního Setkání se SKASem
5. Budoucnost Ceny za anketu
6. Různé

0. Schválení programu

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

1. Přivítání nových členů SKASu a představení

D. Kolovratník přivítal nové členy Studentské komory, všichni se vzájemně před-
stavili. Debata se týkala hlavně základního fungování SKASu, projednávání vnitř-
ních předpisů, možností prosazovat některé nápady.

2. Schválení zápisu

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

3. Elektronický zápis

A. Kazda stručně shrnul připravované opatření děkana: zápis bude probíhat pouze
prostřednictvím SISu, nebude nutné chodit na studijní oddělení. Bohužel nejsou
ošetřeny možné chyby studentů. Ze strany SKASu by měla proběhnout informační
kampaň (maily, plakáty).

4. Zhodnocení posledního Setkání se SKASem

D. Kolovratník zhodnotil poslední Setkání se SKASem jako úspěšné. Nevyzved-
nuté bonboniéry budou přesunuty do dalšího roku.

5. Budoucnost Ceny za anketu

L. Surá popsala historii Ceny za anketu. Jejím cílem je zvýšit motivaci studentů
vyplňovat anketu (hlavní cenou bývá poukázka na večeři pro dva), hodnotíme jen
podepsané připomínky. Zvýšil se počet připomínek k výuce, počet studentů, kteří se
zapojí do bodového hodnocení, je ale bohužel stále malý. Zazněl názor, že studenti
některých oborů se bojí přispívat do ankety ze strachu ze msty učitele při státní



zkoušce. Padl návrh, aby student, který nevyplnil anketu, na to byl před zápisem
v SISu upozorněn (případně mohl uvést důvod).

6. Různé

P. Brom představil činnost Spolku Matfyzák, kterému SKAS každoročně přispívá
na jeho akce (ples, Beánie, Kolejcup, Den firem). Diskutovalo se o spolupráci se
zaměstnavateli při psaní ročníkových a diplomových prací nebo o příspěvku SKASu
na akce pořádané Spolkem. P. Brom všechny pozval na valnou hromadu Spolku
Matfyzák, která se uskuteční v úterý 23. 6. v 19.00 ve Wigwamu v Troji.
Další debata se týkala přípravy Studentské kuchařky, projektu patronů, možného

nahrávání přednášek na video a ekologických aktivit.

Zasedání skončilo v 16.10.

zapsal J. Lipovský


