
Zápis z 5. zasedání Akademického senátu FIS, 
konaného dne 30. května 2018 

 

Přítomni: Berka, Buchalcevová, Kaspříková, Langhamrová, Pavlíček, Potančok, Radváková, 

Řezanková, Sixta, Skočdopolová, Vondra, Černý, Dolejš, Palát, Ptáčková, Staněk  

Omluveni: Bílková 

Hosté: Fischer (děkan), Doucek (proděkan), Vltavská (proděkanka) 

Schválený program: 

1) Návrh změny statutu FIS 

2) Výroční zpráva o činnosti FIS za rok 2017 

3) Informace o akreditacích 

4) Různé 

 

1) Návrh změny statutu FIS 

Děkan představil senátu návrh na změnu statutu z důvodu vzniku Akreditační rady fakulty. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje návrh změny Statutu FIS. 

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0 

2) Výroční zpráva o činnosti FIS za rok 2017 

Děkan představil senátu Výroční zprávu o činností FIS za rok 2017. 

V diskuzi senátorka Buchalcevová upozornila na drobné nepřesnosti, které pan děkan slíbil 

zapracovat. Senátorka Skočdopolová upozornila na to, že rektorát od příštího roku nabídne 

fakultám novou jednotnou formu pro sestavování výročních zpráv. Dle názoru vedení fakulty 

by bylo potřebné, aby fakulty dostaly šablony nejpozději do listopadu 2018. 

Usnesení: AS FIS schvaluje výroční zprávu o činnosti FIS za rok 2017. 

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0 

3) Informace o akreditacích 

Pan děkan informoval o průběhu akreditačních jednání => stávající akademické bakalářské 

informatické studijní obory budou akreditovány jako jeden studijní program se dvěma 

specializacemi (první studenti by měli nastoupit do AR 2019/2020), ostatní studijní obory 

budou následovat o rok později. 

Usnesení senátu v této věci bude potřeba schválit pravděpodobně během prázdnin, proto se 

počítá s tím, že bude hlasováno per rollam.  

Případné dotazy či připomínky k akreditacím možno diskutovat přímo s paní proděkankou, 

nebo děkanem.  

Dále upozornil, že v Parlamentu je návrh zákona, který by prodloužil přechodné období pro 

stávající obory až do roku 2024, což pan děkan vnímá jako pozitivní. Odkaz na sněmovní 

tisk: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=156  

AS FIS vzal informaci na vědomí. 

3) Různé 

 Pan děkan informoval o stanoviscích kvestorátu a Odboru správy majetku k minulým 

usnesením senátu: 

o o Školení řidičů formou E-learningu => vedou v patrnosti 

o o Magnetické houby => z důvodů krádeží jen do zamykaných učeben 

o o Zákaz kouření se prý dodržuje a vymáhá => změny neplánují 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=156


o Výtahy v nové budově => nákladní výtah je prý nutné zachovat, přetížení 

výtahů o přestávkách je ve všech budovách 

 Senátor Dolejš navrhl otevření eshopu pro fakultní merchandise. Senátor Vondra 

nabídl spolupráci na tomto projektu /6 let zkušenosti s e-shopem na VŠE/. Děkanovi 

se myšlenka líbí a uvítá diskuzi nad konkrétnějším projektem. 

 Senátor Pavlíček navrhl změnit pravidla dotace stravy pro zaměstnance => místo 

stávajícího limitu jednoho jídla denně dotovat jídla dle počtu pracovních dní v měsíci, 

což umožní využít dotovanou stravu zaměstnancům během delší pracovní doby 

/oběd i večeře/. 

Zapsali: Pavlíček, Langhamrová 

Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Předpokládaný termín příštího zasedání AS FIS: bude upřesněno v září 2018. 


