
Zápis ze zasedání Akademického senátu JAMU ze dne 20.4. 2005 
 
Přítomni: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., Mgr. Karel Hegner, prof. PhDr. Jindra Bártová, doc. Barbara 
Willi, Ph.D., MgA. Radim Pančocha, Václav Gottwald, MgA., Jan Kavan, MgA. Pavel Baďura, Lukáš Bednařík 
Omluveni: Mgr. Vladimír Kelbl, doc. Mgr. Jan Kolegar, Robin Kvapil   
Hosté: prof. PhDr. Václav Cejpek, JUDr. Lenka Valová, prof. PhDr. Miroslav Plešák 
 
Program: 
 
1. Úvod 
 
Předsedkyně AS JAMU uvedla jednání senátu a seznámila senát s programem jednání.  
 
2. Schvalování Výroční zprávy o činnosti a Zprávy o hospodaření JAMU za rok 2004 
 
Kvestorka JAMU, JUDr. Lenka Valová, detailně seznámila členy AS JAMU s hospodářským výsledkem JAMU 
za rok 2004, poukázala na problematiku financování studentské koleje „ASTORKA“, ale rovněž uvedla 
pozitivní vliv zavedení systému IP telefonie a nového informačního systému SAP.  
Pan prorektor prof. Plešák seznámil členy AS JAMU s činností naší vysoké umělecké školy v roce 2004. 
 
Po projednání a jednomyslném hlasování se AS JAMU shodl na následujícím usnesení: 
 
AS JAMU jednomyslně schvaluje Výroční zprávu o činnosti JAMU za rok 2004, Zprávu o hospodaření 
JAMU za rok 2004 v části neinvestiční  i investiční tak, jak byly předloženy v písemné formě a jsou 
součástí zápisu. 

 
3. Návrh novely   Stipendijního řádu  JAMU 
 
Kvestorka JAMU, JUDr. Lenka Valová, seznámila AS JAMU s návrhem novely Stipendijního řádu JAMU. 
Popsala současnou situaci ubytování a dotací studentů a zdůvodnila kritéria udělování stipendií na ubytování 
studentů. Popsala nově nastupující  zásady i způsob  vyplácení stipendijních prostředků. Kvestorka JAMU 
rovněž přednesla návrhy možných řešení v problematických případech.  
 
Předsedkyně AS JAMU vyslovila poděkování studentům, členům Kolejní rady JAMU, (J. Rohel, R. Kvapil, A. 
Polarczyk) za jejich aktivní a zodpovědný přístup k řešení nově vzniklé problematiky související s dotacemi na 
ubytování. 
 
AS JAMU apeluje na studenty obou fakult, aby se zúčastnili  shromáždění akademické obce JAMU, které 
se bude konat dne 10. 5. 2005  od 15 hodin v aule HF JAMU.  
Toto shromáždění se koná proto, aby studující byli podrobně informováni o nové situaci týkající se 
ubytování studentů (na kolejích i na privátech). 
 
Předsedkyně senátu, PhDr. Květoslava Horáčková, osloví děkany obou fakult v záležitosti zajištění lepší infor-
movanosti studentů o schůzi. 
 
4. Stravování zaměstnanců JAMU 
 
Usnesení AS JAMU: AS JAMU bere na vědomí informaci, že stejně  jako AS HF i AS DIFA podporuje 
změnu formy příspěvků na stravování ve formě stravenek. AS JAMU proto žádá vedení školy, aby 
zahájilo přípravu tohoto přechodu ve smyslu usnesení AS JAMU ze dne 15. 3. 2005. 

 
6. Různé 
AS JAMU žádá, aby materiály delší 15 stran byly členům AS JAMU předávány pouze v písemné podobě. 
 

 
Další jednání AS JAMU bylo stanoveno na 22. 6. 2005 v 16.00 hod. 

 
 
 
Zapsal: MgA. Jan Kavan     Verifikovala: PhDr. K. Horáčková, Ph.D. 


