
Z Á P I S 

 
ze schůzky výboru ZO VOS FS, 

konané dne 10. 4. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti A333 

 

Přítomni: Roman Pavlas, 300-Ludmila Staňková, 337-Božena Nováková, 338-

Arnošt Sitek, 339-Věra Hromádková, 340-Marcela Dluhošová, 346-

Miroslava Kozelská, 347-Hana Drmolová, 352-Tereza Fittlová,  

354-Milan Mihola, 361-Soňa Neustupová 

 

 Host – děkan FS – doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

 

Nepřítomni: 342-Jana Míková, 345-Markéta Gregušová, 

 

 

Jednání řídil: Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS 

 

 

Program: 1. Informace pana děkana 

 2. Kolektivní smlouva 

 3. Různé  

  

  

Body jednání: 

Ad 1): 
 Pan děkan uvedl, že seznámil vedoucí kateder na poradě s rozdělením rozpočtu, který 

byl prvořadým úkolem vedení fakulty. 

 Druhým hlavním úkolem je akreditace magisterského studia. V bakalářském studiu je 

obrovské množství oborů oproti magisterskému studiu, ale zatím platí dále to, co je 

teď nastaveno. Pan rektor představí na schůzce 25. 6. 2012 vizi financování na příští 

rok, na základě které bude možná nutno provést úpravy (redukci oborů Bc. studia) - 

nyní se nebudou měnit studijní programy. Na FS se hlásí k dnešnímu dni zhruba stejný 

počet studentů jako loni. 

 Další důležitý bod, kterému se bude vedení fakulty věnovat, je vytvoření „Průmyslové 

rady“ – čestného poradního orgánu děkana. Členové budou odborníci z praxe – 

zástupci firem z našeho regionu (ředitelé a gen. ředitelé). Rada má mít vliv na obsah 

výuky studentů, na jejich budoucí zaměstnávání a má pomáhat s propagací 

technických oborů. Může dojít k případné úpravě studijních oborů pro potřeby 

průmyslu. 27. 4. 2012 bude první schůzka. 

 Pravidla zadávání publikací do RIV budou platit do r. 2015. Hodnocení RIVu probíhá 

dle r. 2011. V nárůstu od minulého roku v rámci VŠB-TUO jsme na 2. místě. 

 Dotaz na dislokaci pracovišť: FEI se bude stěhovat do nové budovy, katedry jazyků a 

společenských věd do Poruby, uvolní se objekty na Dr. Malého. 

 Dotaz na případné slučování kateder: Pokud se katedry dohodnou na sloučení, nebude 

tomu bráněno. Nepočítá se s nařízeným slučováním kateder. 



 Uvažuje se o nařízené praxi pro studenty, např. v rámci ročníkových projektů. Někteří 

studenti dělají BP a DP pouze v praxi. Podniky mají zájem o studenty FS, ale chtějí 

mezioborové studenty. Jsou ochotny zajistit praxi, zavést studijní stipendia.  

 Detašovaná pracoviště v Šumperku a Uherském Brodě zůstanou zachována. Náročnost 

výuky je větší (dojíždění), fakulta přispěje více peněz katedrám.  Nadační fond nám 

pomáhá udržet výuku. Plánuje se budování potřebných laboratoří přímo ve firmách, 

ekonomicky je to pro nás méně náročné. 

 
 

 

Ad 2): 
 

 Kolektivní smlouva byla podepsána, dodatky byly promítnuty do KS (č. 1 o 

návaznostech na Zák. práce a č. 2. o příspěvku na stravování), upřesnil se nárok na 

poskytování příspěvku na stravování pracujícím důchodcům s menším úvazkem a 

upravil se režim pružné pracovní doby v návaznosti na příslušný Příkaz rektora.  

 Platnost KS od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013. 

 

 

Ad 3): 

 
 Ing. Roman Pavlas, Ph.D. byl zvolen předsedou KOR na další 3 leté období. 

 
 21. 4. 2012 pořádají odbory protestní akce v Praze proti vládním reformám, podklady 

k účasti budou rozeslány. 

 

 

 

 

Zapsala: Božena Nováková 

 

Ověřil:  Ing. Roman Pavlas, Ph.D. 

           Předseda ZO VOS FS 


