ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 26. 6. 2017

Přítomní členové (bez titulů):
F. Dolák, A. Hudáčková, S, Bártlová, D. Kimmer, J. Maňhalová, D. Nováková, A. Polanová,
L. Šedová, S. Berková, V. Mazák, L. Třísková
Omluvení členové (bez titulů):
R. Baxa
Neomluvení členové (bez titulů):
K. Albert
Hosté (bez titulů):
V. Tóthová (děkanka), I. Chloubová (proděkanka), J. Bednář (tajemník), O. Doskočil
(proděkan), M. Šíp (proděkan), R. Prokešová (projektové oddělení)
Předseda zahájil zasedání Akademického senátu ZSF JU a konstatoval, že senát je
usnášeníschopný. Vyhotovením zápisu byla pověřena Andrea Hudáčková.
Hlasování o zapisovateli:
PRO 10, PROTI 0, ZDRŽELI SE 1
Skrutátor:
D. Nováková
Hlasování o skrutátorovi:
PRO 10, PROTI 0, ZDRŽELI SE 1
Program:
1. Výroční zpráva o činnosti ZSF JU za rok 2016
2. Různé
Hlasování o programu:
PRO 11, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0

Program byl schválen v předložené podobě.
1. Výroční zpráva o činnosti ZSF JU za rok 2016
Děkanka fakulty V. Tóthová v krátkosti představila výroční zprávu, uvedla, že v současnosti
má Výroční zpráva zcela jinou strukturu oproti letům minulým a následně předala slovo
proděkanovi pro akademické záležitosti O. Doskočilovi.
Proděkan O. Doskočil – podrobně vysvětlil novou podobu výroční zprávy. Důvodem je
akceptace nové struktury dle pokynů rektorátu JU. Tím i vysvětlil opoždění jejího předložení
AS ZSF JU. To, co dříve bylo Výroční zprávou, resp. informace ve Výroční zprávě, je dnes
textová příloha Výroční zprávy za rok 2016. Výroční zpráva má i tabulkovou přílohu.
Struktura jako taková, je dána univerzitně, každá fakulta si však podrobně musí rozvést
jednotlivé kapitoly a podkapitoly. O. Doskočil dále uvedl, že to, co bylo dříve Hodnocení
dlouhodobého záměru ZSF je dnes Vyhodnocení a realizace strategického plánu a toto je ta
hlavní část Výroční zprávy ZSF za rok 2016.
Rozprava:
Senátorka S. Bártlová – současné zpracování je velmi přehledné, informace jsou konkrétní.
K předložené zprávě nemá nikdo připomínky.
Hlasování o přijetí výroční zprávy o činnosti ZSF JU za rok 2016
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Usnesení: Akademický senát ZSF JU schválil Výroční zprávu o činnosti ZSF JU za rok 2016
2. Různé
Místopředsedkyně AS ZSF JU Hudáčková: vznesla dotaz na pana tajemníka Bednáře, jak
dopadlo jednání ohledně úpravy otevírací doby pokladny menzy na Uranu.
Tajemník fakulty J. Bednář odpověděl, že tento požadavek bude řešen od nového
akademického roku
Senátorka J. Maňhalová: vznesl dotaz, týkající se propagačních materiálů ZSF JU. V rámci
akce Roadschow nebylo možné získat žádné propagační materiály, které by byly předány
možným uchazečům o studium.
Proděkan O. Doskočil: Proděkan Doskočil uvedl, že tato problematika je v jeho kompetenci.
Vysvětlil, že ZSF Ju se musí řídit opatřením rektora týkající se veřejných zakázek. Již rok se
shání firma, která by propagační materiály zajistila. Na základě vypsaného výběrového řízení
se přihlásily pouze 2 firmy. Z důvodu nutnosti účast 3 firem, bylo výběrové řízení realizováno
znovu. Vítězná firma s nejnižší cenovou nabídkou byla oslovena, aby předložila své návrhy.
Bohužel, kvalita předložených výrobků byla na velmi nízké úrovni, proto bylo od výběru
upuštěno. Druhá firma sice předložila kvalitnější výrobky, avšak nesplňuje požadavky na
jednotný vizuální styl JU. Proto doposud nebyla uzavřena žádná smlouva. Problematika je
tedy stále v řešení.
Nikdo jiný ze senátorů nemá jiné dotazy

Předseda senátu poděkoval přítomným za účast na zasedání AS ZSF a zasedání ukončil.
Příští zasedání AS ZSF JU je plánována na 25. 9. 2017
V Českých Budějovicích dne 27. 6. 2017
Zapsala: Andrea Hudáčková

