Vážení členové akademické obce,
Připomínám, že příští pondělí 10.5.2021 v 10:00 začnou doplňovací volby do Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty JU.
Volby budou realizovány online formou na adrese:
https://volby.jcu.cz
Zde se přihlásíte pod stejnými přihlašovacími údaji jako do IDM (IS Stag).
Do voleb se přihlásilo 6 kandidátů:
Mgr. Lucie Ambrožová (biologická sekce)
Bc. Zuzana Bumbová (technická sekce)
Petr Lunga (biologická sekce)
Mgr. Ivana Šímová (nebiologická sekce)
Ing. Ondřej Trtílek (technická sekce)
Mgr. Michaela Uhrová (biologická sekce)
Protože není možné uspořádat setkání akademické obce, kde by se kandidáti představili, zasílám vám
jejich medailonky, kde se alespoň v krátkosti představují.
Z navržených kandidátů se volí pouze jeden senátor. Studentská komora sestává z pěti senátorů, tři jsou
voleni za biologickou sekci, jeden za sekci nebiologickou a jeden za sekci technickou (detaily viz přiložený
Volební a jednací řád). Vzhledem ke složení studentské komory AS PřF JU je doplňována pozice
v technické sekci. Z nezvolených kandidátů, kteří získají více než 5 hlasů, je vytvořen seznam náhradníků
podle počtu získaných hlasů, a to bez ohledu na příslušnost do sekce.
Volby budou probíhat od pondělí 10.5.2021 10:00 do úterý 11.5.2021 14:00.
Volební komise zřídila pro účely těchto voleb tým v MS Teams (kód týmu: 08v2xvv, link:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae193d2a12dfd469ca49a03fb2a539bd3%40thread.tacv2/
Obecn%25C3%25A9?groupId=442fb3e6-7043-4feb-8946-8cdc114c1ad7&tenantId=c35f5da4-9a03-44e68bf9-92833634f6a7).
Zde se můžete obrátit se svými případnými dotazy ohledně fungování volební aplikace a průběhu voleb
na členy volební komise, kteří budou přítomni v pondělí 10.5.2021 od 10:00 do 16:00 a v úterý 11.5.2021
od 8:00 do 14:00.
Na hojnou volební účast se těší
Petr Veselý
Předseda volební komise

Dear members of the academic community,
I would like to remind you that the additional elections to the Academic Senate of the Faculty of Science
of the University of South Bohemia will begin next Monday, May 10, 2021 at 10:00.
The elections will be held online at:
https://volby.jcu.cz
Here you log in with the same login details as for IDM (IS Stag).
6 candidates entered the election:
Mgr. Lucie Ambrožová (biological section)
Bc. Zuzana Bumbová (technical section)
Petr Lunga (biological section)
Mgr. Ivana Šímová (non-biological section)
Ing. Ondřej Trtílek (technical section)
Mgr. Michaela Uhrová (biological section)
As it is not possible to organize a meeting of the academic community where the candidates would
introduce themselves, I attach their medallions, where they shortly introduce themselves.
Only one senator is elected from the proposed candidates. The Student Chamber consists of five
senators, three are elected for the biological section, one for the non-biological section and one for the
technical section (for details, see the attached Electoral and Procedural Rules). Due to the composition
of the student chamber of the AS PřF JU, the position in the technical section is being supplemented in
the actual elections. From the unelected candidates who receive more than 5 votes, a list of alternates is
created according to the number of votes obtained, regardless of membership in the section.
The election will take place from Monday 10.5.2021 10:00 to Tuesday 11.5.2021 14:00.
The Electoral Commission set up a team in MS Teams for the purposes of this election (team code:
08v2xvv, link:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae193d2a12dfd469ca49a03fb2a539bd3%40thread.tacv2/
Obecn%25C3%25A9?groupId=6f-7043-4feb-8946-8cdc114c1ad7&tenantId=c35f5da4-9a03-44e6-8bf992833634f6a7).
Here you can contact your members of the election commission, who will be present on Monday, May
10, 2021 from 10:00 to 16:00 and on Tuesday, May 11, 2021, from 8:00 to 14:00, with any questions you
may have about the operation of the election application and the election process.
looking forward to a large voter turnout
Petr Veselý
Chairman of the Electoral Commission

