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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V 

ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 19. 1. 2021  
 

Přítomni (bez titulů):  Bláha Filip, Dolák František, Dombrovská Ester, Dvořák Petr, 

Havelka Zbyněk, Hrubý Rudolf (příchod 14:30), Hubálek Martin, 

Chvojka Ondřej, Jersáková Jana, Juráň Josef, Kaplická Yakimova 

Vera, Kolářová Lucie, Lang Lukáš, Linhart Otomar, Lisner Aleš, 

Mazanec Hynek, Neugebauer Jan, Nguyen Petr, Novák Adam, Pecka 

Zdeněk, Prošková Alena, Randák Tomáš, Rokos Lukáš, Sattran Jan, 

Sláma Jiří, Smetana Pavel, Suchomelová Věra, Svárovská Tereza, 

Šedová Lenka, Volek Tomáš, Votruba Michaela Hana, Wernerová 

Barbora, Zusková Eliška (33)  

Omluveni (bez titulů):  Bechyně Roman, Hudáčková Andrea, Kresan Jan, Novotná Martina  

  

Nepřítomni (bez titulů):  Franta Pavel, Lassner Jan, Staněk Libor 
 

Hosté (bez titulů):  Jiroušek Bohumil (rektor JU), Hojdekr Michal (prorektor pro rozvoj), 

Valentová Jiřina (kvestorka), Friebel Ludvík prorektor pro řízení a 

vnější vztahy), Koldová Helena (děkanka PF JU) 

 

Místopředseda AS JU F. Dolák přivítal všechny senátory a hosty a konstatoval 

usnášeníschopnost dle prezenční listiny (14:00).  

 

1. Organizační záležitosti AS JU  
 

Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech:  

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje zapisovatelku Eliška Zuskovou (FROV), ověřovatele zápisu 

Lukáše Rokose (PF) a Ondřeje Chvojku (FF) a skrutátory Hynka Mazance (PF) a Lenku 

Šedovou (ZSF).  

 

Hlasování: pro – 28, proti – 0, zdržel se – 0  

 

AS JU schválil zapisovatelku Eliška Zuskovou (FROV), ověřovatele zápisu Lukáše 

Rokose (PF) a Ondřeje Chvojku (FF) a skrutátory Hynka Mazance (PF) a Lenku Šedovou 

(ZSF).  

 

Řízení zasedání AS JU převzal předseda Rudolf Hrubý.  

 

Hlasování o programu zasedání AS JU: 
 
Program:  

1. Organizační záležitosti AS JU  

2. Předběžný souhlas s jmenováním zástupce z řad studentů JU do Rady pro vnitřní hodnocení  

3. Diskuse ke strategickému záměru JU na období 2021 – 2030  

4. Projednání záměru zřízení Základní školy JU při Pedagogické fakultě  

5. Informace z RVŠ  

6. Informace ze Studentské komory AS JU  

7. Různé  
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Návrh usnesení: AS JU schvaluje program v podobě uvedené v pozvánce na zasedání.  

 

Hlasování: pro – 31, proti – 0, zdržel se – 0  

 

AS JU schválil program v podobě uvedené v pozvánce na zasedání. 

 

2. Předběžný souhlas s jmenováním zástupce z řad studentů JU do Rady pro vnitřní 

hodnocení  

  

Rektor uvedl důvody výběru Pavla Franty jako zástupce z řad studentů do Rady pro vnitřní 

hodnocení (Rpvh) a poprosil o předběžný souhlas senátorů. 

 

Návrh usnesení: AS JU po projednání dává rektorovi JU předchozí souhlas ke jmenování Ing. 

Pavla Franty za studentského člena Rpvh. 

 

Hlasování: pro – 31, proti – 0, zdržel se – 0  

 

AS JU po projednání dává rektorovi JU předchozí souhlas ke jmenování Ing. Pavla 

Franty za studentského člena Rpvh. 

 

3. Diskuse ke strategickému záměru JU na období 2021 – 2030  

 

Rektor vysvětlil důvody včasného představení strategického záměru (SZ). Zdůraznil potřebu 

spolupráce senátorů na tvorbě tohoto dokumentu.  

 

Prorektor Hojdekr představil strukturu SZ. Uvedl, že konečná forma SZ má být schválena do 

konce března 2021. Nyní se k stávajícímu vytvořenému dokumentu vyjadřují jednotlivé fakulty 

a rovněž se předkládá senátu k dalším návrhům a vylepšením. 

 

Předseda senátu Hrubý vyzval senátory k předkládání návrhů a připomínek a nasměroval 

zasílání přímo na prorektora Hojdekra. 

 

Senátorka Šedová pochválila přehlednou strukturu dokumentu a záměry týkající se genderové 

politiky. 

 

Senátor Pecka rovněž pochválil zpracování SZ, ve kterém se mu líbí popsaný záměr zvyšování 

standardu výuky a pracovních míst vzhledem využívanému prostředí. Rovněž kvitoval záměr 

sjednocení IT nástrojů směřující k omezení papírové agendy.  

 

Rektor vyzval senátory k zasílání připomínek a doplnění.  Plánované projednání a schválení SZ 

proběhne na jednání 23. 3. 2021. 

  

Návrh usnesení: AS JU bere na vědomí současnou podobu a způsob přípravy Strategického 

záměru JU na období 2021 – 2030. Strategický záměr JU bude předložen ke schválení 

nejpozději na březnovém zasedání AS JU. 

 

Hlasování: pro – 31, proti – 0, zdržel se – 0  
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AS JU bere na vědomí současnou podobu a způsob přípravy Strategického záměru JU na 

období 2021 – 2030. Strategický záměr JU bude předložen ke schválení nejpozději na 

březnovém zasedání AS JU. 

 

4. Projednání záměru zřízení Základní školy JU při Pedagogické fakultě  

 

Rektor uvedl, že PF o zřízení málotřídní školy uvažuje již delší dobu. Svůj záměr PF představila 

i na kolegiu rektora, jako dlouhodobý koncept fungování PF, kde by si budoucí učitelé zkoušeli 

výukové metody.  

 

Kvestorka Valentová popsala ekonomické aspekty vybudování základní školy. Uvedla, že tento 

typ školy v našem městě chybí a na vzniku má tudíž zájem i město České Budějovice. Náklady 

na zřízení půjdou po dohodě na vrub PF. Je připravena rekonstrukce s rozšířením prostor. 

Vybavení bude řešeno formou výpůjčky a hospodaření bude vedeno jako samostatná právní 

osoba, která bude za výsledky odpovídat zřizovateli, tedy JU. V prvních letech fungování není 

předpoklad vyrovnaného hospodaření a škola bude dotována zřízeným fondem PF. 

 

Děkanka Koldová zdůraznila potřebu klinického pracoviště a popsala návaznost uvažované 

školy na již fungující dětskou skupinu Kvítek. Na vzniku a chodu školy se bude podílet více 

pracovišť. Otevření školy v prostorách PF je směřováno na září 2021. S vybudováním se 

prvotně uvažuje v Jeronýmově ulici s následným rozšířením do prostor PF v Dukelské ulici. 

Uvažuje se o provázání málotřídní školy s druhým stupněm některé již zaběhlé základní školy 

v ČB. Správní rada bude zřízení projednávat 21.1.2021. 

 

Návrh usnesení: AS JU projednal záměr zřízení Základní školy JU při Pedagogické fakultě a 

vyjadřuje v souladu s § 9 odst.2 písm.c) zák.č.111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

k tomuto záměru kladné stanovisko. 

 

Hlasování: pro – 30, proti – 0, zdržel se – 1  

 

AS JU projednal záměr zřízení Základní školy JU při Pedagogické fakultě a vyjadřuje 

v souladu s § 9 odst.2 písm.c) zák.č.111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů k tomuto 

záměru kladné stanovisko. 

 

5. Informace z RVŠ  

 

Prorektor Friebel informoval o zasedání RVŠ, které se uskutečnilo 14.1.2021. Hlavním 

tématem byla organizace sněmu VŠ, na kterém se má volit předseda. Sněm rady VŠ proběhne 

on-line a dvoufázově. V první fázi se představí kandidáti a v druhé fázi proběhne samotná volba 

předsedy. 

 

6. Informace ze Studentské komory AS JU  

 

Senátor Lang poprosil členy studentské komory o nahlášení uchazečů do Knihovní rady. 

 

7. Různé  
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Předseda Hrubý uvedl, že materiály rozpočtu ještě na dalším předpokládaném jednání senátu 

JU 9. 2. 2021 nebudou k dispozici, a proto navrhuje se sejít až v březnu. Žádný ze senátorů 

neměl proti návrhu předsedy námitky, proto se další jednání senátu JU uskuteční až 23. 3. 2021. 

 

Rektor a předseda AS JU na závěr poděkovali za projednání všech bodů, které byly v plánu. 

 

Zápis vyhotovila: Eliška Zusková 

Zápis ověřili: Lukáš Rokos a Ondřej Chvojka 


