
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 5. 12. 2011 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Mgr. Anna Gáborová, Mgr. Ondřej Kučera, ing. Milena 
Rajmonová, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Manuela Eugenia Gheorghe D.Phil.Oxon, 
PhDr. Veronika Prágerová 
 
 
1. Výbor ZO VOS schvaluje žádost o příspěvek ze SF Katedry asijských studií s tím, že 
podle domluvy s ing. Wagnerovou je třeba doplnit a na žádostech vždy uvádět účel platby, 
např. příspěvek na cestovní výlohy apod. 
 
2. Výbor ZO VOS navrhuje do komise schvalující příspěvky ze SF FF doc. Kysučana jako 
zástupce AS, neboť dr. Jakub, který byl členem dosud, již není v Akademickém senátu FF. 
Prof. Sobotková s doc. Kysučanem jeho členství v komisi projednala, doc. Kysučan souhlasí. 
 
3. Mgr. Macháčková navrhla pro členy ZO VOS FF, kteří se v letošním roce zúčastnili 
společné akce s podporou ze SF FF (výjezd mimo Olomouc), finanční příspěvek na dopravu 
ve výši 200,- Kč. Jmenný seznam všech účastníků vytvoří Mgr. Macháčková po vyžádání 
podkladů od ing. Wagnerové a peníze proti podpisu předá ve spolupráci s ing. Rajmonovou. 
 
4. ZO VOS žádá vedení FF o zakomponování dat děkanského volna do pracovního 
harmonogramu již na začátku studijního roku, aby si mohli zaměstnanci s předstihem 
stanovit data své dovolené.    
 
5. Otázka dislokací – bude informován ZO VOS, prof. Sobotková obdrží zápisy z jednání 
dislokační komise. Vzhledem k tomu, že se dislokace týká všech pracovišť, žádá ZO VOS o 
zajištění informovanosti vedoucích všech pracovišť FF UP. 
 
6. Prof. Sobotková informovala o novém předsedovi KOR UP, kterým byl jednomyslně 
zvolen ing. Martin Miller. 
 
7. Stravenky – návrh ZO VOS, aby počet poskytnutých stravovacích poukázek na měsíc 
odpovídal polovině předpokládaných odpracovaných dnů a případný počet neodpracovaných 
směn (dovolená, pracovní neschopnost apod.) se odpočítal z druhé poloviny stravovacích 
poukázek určených na stravování v menze. Tím se děkanátu zjednoduší administrativa 
spojená s výpočtem celkového čerpání za stravné. Navrhovaná změna je vhodná i proto, že 
se nepotvrdil předpoklad překročení výše čerpání příspěvku na stravování ze SF FF, takže 
ani toto opatření nebude mít ekonomický dopad na chod fakulty.  
 
8. ZO VOS žádá paní tajemnici o vyjádření, jak jsou řešeny pracovní podmínky v Konviktu. 
V pracovnách bez klimatizace jsou v létě vzhledem k vysokým teplotám velmi špatné 
pracovní podmínky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 5. 12. 2011 
B. Macháčková, v.r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v. r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 


