Zápis o hlasování Akademického senátu PřF JU per rollam
v období leden až říjen 2018
Hlasování formou e‐mailových zpráv proběhlo ohledně následujících záležitostí.




















Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních
programech pro akademický rok 2018/2019. Schváleno 15. ledna 2018 (10 pro, 0 proti, 1 se
zdržel)
Rozhodnutí děkana o podmínkách přijímání do doktorandského studia v akademickém roce
2018/2019. Schváleno 18. ledna 2018 (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Rozhodnutí děkana o podmínkách přijeti ke studiu v navazujících magisterských studijních
programech v kombinaci oborů Učitelství a v kombinaci oborů Učitelství matematiky pro SŠ
a Tělesná výchova pro SŠ a v kombinaci oborů Biologie pro SŠ a Tělesná výchova pro SŠ pro
akademický rok 2018/2019. Schváleno 29. ledna 2018 (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Souhlas s kofinancováním navrhovaných projektů Milana Štecha (Květena Šumavy) a Rudolfa
Vohnouta (SmartGrid). Schváleno 20. února 2018 (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Žádost o servis/opravu proteomického hmotnostního spektrometru Waters Q‐TOFv celkové
výši cca 312 tis Kč. Schváleno 23. února 2018 (11 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Schválení materiálů připravených pro institucionální akreditaci PřF JU. Schváleno 27. února
2018 (11 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Souhlas se změnou alterace financování mořské exkurze: poběží v akademickém roce
2017/2018 a pak každý druhý rok. Schváleno 8. března 2018 (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Schválení žádosti o nákup nového cytrometru (spravovaného KB), náhrada za stávající již
neopravitelný. Schváleno 27. března 2018 (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Souhlas s kofinancováním projektu LIFE for MIRES (s příspěvkem KBE). Schváleno 12. dubna
2018 (11 pro, 0 proti, 0 zdržel se).
Výroční zpráva o hospodaření PřF. Schváleno 21. května 2018 (11 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Změna Jednacího řádu AS PřF JU. Schváleno 25. května 2018 (11 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Schválení fakultní podpory při nákupu autoklávu do budovy C. Schváleno 5. července 2018
(9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)
Souhlas s rozhodnutím děkana o vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení do
čtyřletých doktorských studijních programů. Schváleno 9. července 2018 (10 pro, 0 proti,
1 se zdržel)
Souhlas s uvolnění částky 1,100,000 Kč na zpracování projektové dokumentace
k rekonstrukci budov A a B. Schváleno 24. srpna 2018 (11 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Souhlas s nákupem vypreparované kostry slona indického a medvěda. Zamítnuto 19. září
2018 (6 pro, 1 proti, 4 se zdrželi ‐ nadpoloviční většina studentských senátorů nesouhlasila)
Návrh na schválení harmonogramu děkanských voleb a schválení volební komise ve složení
Petr Šmilauer, Jakub Vlček, Rudolf Vohnout. Schváleno 24. října 2018 (11 pro, 0 proti, 0 se
zdržel)

Akademický senát dne 4. dubna 2019 projednal tento přehled a odsouhlasil jej počtem 9 hlasů pro,
0 hlasů proti, 0 zdržel(a) se.

