
Zápis ze zasedání AS FIS dne 10.11.1997 

Přítomni: doc. Blatná, RNDr. Fiala, RNDr. Horský, prof. Jílek, doc. Klůfa, Ing. Kořenář, Ing. 
Marešová, RNDr. Palovský, RNDr. Rosická, Ing. Rosický, doc. Řezanková, doc. Vaněk, 
studenti - Burdychová, Hendl, Míček, Pavlíček, host - p. Brablc, zástupce studentů FIS v AS 
VŠE  

Omluveni: doc. Berka, Ing. Chlapek, doc. Jablonský, doc. Žid  

1. Složení senátu: členy nového AS FIS se stalo (podle pravidel schválených akademickou 
obcí FIS) 19 zvolených zástupců (15 zástupců zaměstnanců a 4 studenti) a zástupkyně FIS v 
AS VŠE, která získala při volbách nejvíce hlasů, tj. Ing. Marešová.  

2. Volba předsedy: na funkci předsedy byla zvolena doc. Řezanková. V tajném hlasování 
získala 15 hlasů z 16 přítomných (jeden člen se zdržel hlasování).  

3. Na funkci místopředsedy za zaměstnance byl navržen doc. Berka. Protože doc. Berka nebyl 
přítomen, volba se uskuteční na příštím zasedání, stejně jako volba místopředsedy za 
studenty.  

4. Studentským zástupcům byl předán materiál, podle kterého mají delegovat svého zástupce 
na Celostátní studentskou konferenci, která se bude konat 28. listopadu t.r.  

5. Byl projednáván návrh na změny v přijímacím řízení na šk. r. 1998/99. Při hlasování se 12 
členů vyjádřilo pro předložený návrh, nikdo nebyl proti a 4 členové se zdrželi hlasování. 
Diskuse byla zaměřena především k bodu 2, který se týká zrušení bodů za maturitu. Někteří 
členové to považují za jediný způsob, jak poukázat na rozílnou úroveň výuky a maturitních 
zkoušek na středních školách. Pokud budou sjednoceny maturitní zkoušky na různých typech 
středních škol, bylo by vhodné body za maturitu opět do celkového bodového hodnocení 
započítávat, měly by být zváženy i jiné způsoby přidělování bodů za maturitu. Další 
připomínka se týkala faktu, že v případě zrušení setkání s odpoledními komisemi bude 
uchazeči znemožněn kontakt s někým z pedagogů. Počty bodů by měly být zveřejněny co 
nejdříve. Technická poznámka byla vznesena k bodu 1, kdy zvýšení o 100 Kč by nemělo být 
zdůvodňováno růstem spojových tarifů.  

6. Byly zahájeny přípravy na volbu děkana (funkční období končí 31. 1. 1998). Volba by se 
měla uskutečnit v první polovině ledna 1998, přijímání návrhů na kandidáty a prezentace v 
prosinci 1997, přesné termíny budou stanoveny na příštím zasedání AS FIS.  

Příští zasedání AS FIS se koná v pondělí 24.11.1997 ve 13.47 v zasedací místnosti FIS.  

Zapsala: H. Řezanková  

 


