
Zápis z 9. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 1. října 2008 

  

  

Přítomni: Berka, Blatná, Flusserová, Horský, Chlapek, Kliegr, Klůfa, Langhamrová, 
Mazouch, Palovský, Petkovová, Rychetský, Řezanková, Svatá 

Omluveny:  Hudrlíková, Skočdopolová                       

Nepřítomni: --- 

Hosté: Seger, Pelikán, Fischer 

  

Program: 

1. Informace děkana fakulty a proděkana pro pedagogiku o situaci ve škole a na fakultě 
2. Vyhlášení voleb do AS FIS na funkční období 2009 - 2012 
3. Různé  

  
1.    Děkan fakulty prof. Seger informoval senát o nových událostech ve škole. Zejména se 

jednalo o situaci kolem schvalování nového mzdového předpisu, a také o situaci na katedře 
matematiky a s tím spojeným krokem – vypovězení výuky matematiky ze strany 
Národohospodářské fakulty. Proděkan fakulty pro pedagogiku prof. Pelikán seznámil senát 
se stavem přijatých studentů a uvedl také aktuální počty studentů, kteří k aktuálnímu datu 
na fakultě studují. 

  
2.    Akademický senát vyhlašuje volby do AS FIS na příští volební období 2009 – 2012. 

V souvislosti s tím AS FIS:  

  

a) jmenuje do volební komise členy RNDr. Fiala, RNDr. Kačerová, Ing. Rosický, doc. 
Toman, Ing. Šubrta, RNDr. Eliášová, doc. Coufal, doc. Žid, Ing. Kunstová, doc. Dlouhý, 
Ing. Kořenář, doc. Pecáková, Ing. Arltová, doc. Strossa, Ing. Kliegr, Ing. Fischer, Bc. 
Hudrlíková, doc. Trešl 

b) stanovuje termín pro podávání návrhů na členy nového AS nejpozději do čtvrtku 

23. 10. 2008 do 12 hodin; návrhy ve smyslu volebního a jednacího řádu AS FIS, tj. 

opatřené souhlasem navrženého kandidáta s kandidaturou a s lustrací, přijímá 

volební komise prostřednictvím sekretariátu děkana FIS, č. dv. 405NB, 
  
c) doporučuje volební komisi vyhlásit volby v období 3. 11. – 7. 11. 2008 



  
3.   Ing. Flusserová upozornila na stále neřešenou problematiku příliš vysoko umístěných 

tabulí v počítačových učebnách; diskuse se týkala též nepružně probíhajících výpůjček 
dataprojektorů pro výuku. 

  

Termín dalšího zasedání AS FIS bude spojen s ustavujícím zasedáním nového AS FIS. 

  

Zapsal: P. Mazouch 

Schválila: D. Blatná 

  

  

 


