Zápis ze schůze parlamentu VOS UJEP
Konané dne: 03. 10. 2012
Místo jednání: Ústí nad Labem, Kampus, budova VIKS, učebna N2.
Přítomni:
viz. prezenční listina

Program:
1. Předseda VOS UJEP Ing. Majrich obdržel vyjádření Ing. L. Cyhelského, ředitele SKM, k projednávanému
propuštění pí. Solařové uvedeném v zápisu ze dne 5. 9. 2012. Přítomní členové byli seznámeni
s plným zněním vyjádření Ing. Cyhelského.
Vážený pane předsedo,
musím se důrazně ohradit k VOS zapsanému jednostrannému šetření ohledně tzv.
zákazu dovolené paní Solařové z mé strany bez toho, aby mně bylo umožněno
přímo na VOS nebo jindy se vyjádřit.
Tuším 4.9.2012 přišla za mnou přímá nadřízená p. Solařové p. Halaszová, že
p. Solařová si chce vzít alikvotní zůstatek dovolené 4 dny právě v době, kdy
měla dlouhodobě plánovanou dovolenou její jediná podřízená a to v přesně
v době, kdy dochází s nástupem studentů ke kumulaci činností. Pozvali jsme si
jí proto k osobnímu jednání a sdělili jsme jí, že musí zajistit řádný chod
svěřeného úseku a že dovolenou si může vzít až po příchodu své podřízené
p. Zatírandové z dovolené.
Připustil jsem, že v případě, nebude-li provedeno řádné předání činností
z důvodu nedostatku časového prostoru, může pak nastat eventualita proplacení
dovolené. Osobně nevidím žádné provinění z naší strany. K tomuto, prosím
o vyjádření vedoucí ZAMO UJEP p. Mgr. Mikšovskou.
Předmětné posílám i p. Halaszové, které se zápis týká také.
Zdraví
Ing.Luděk Cyhelský
ředitel SKM UJEP

2. Bylo projednáno ubývání členů VOS UJEP, úsekoví důvěrníci byli požádáni, aby aktivně oslovili
zaměstnance své součásti a nabídli jim členství. Důvěrníci obdrželi výtisk přihlášky, její elektronická
podoba bude zaslána spolu se zápisem.
3. Obdrželi jsme pozvánku na konferenci ČMKOS CO CHTĚJÍ ODBORY PRO ČESKOU REPUBLIKU, která se
bude konat 6. 10. 2012 v Praze. Nabídka byla rozeslána, o účast ovšem nikdo neprojevil zájem.
4. Na webu školských odborů http://www.skolskeodbory.cz jsou zveřejněny informace o Turné za
záchranu školství, vzdělanosti a kultury a s tím související petice, kterou lze podepsat.
5. Dne 3. 10. 2012 byl členům parlamentu VOS UJEP e-mailem rozeslán zápis z jednání VOS Praha.
6. Ing. Majrich se zasazuje o vznik univerzitní mateřské školky podle vzoru ČVUT Praha.
Nejprve je nutné vytvořit projekt a sestavit realizační tým, který již s takovýmto projektem bude mít
zkušenosti. Na základě projektu budou získány finance na realizaci záměru. Zatím se čeká na vyhlášení
projektové výzvy, která by tomuto záměru odpovídala.
Ing. Majrich již jednal s Dr. Bertlem o prostorech UJEP, které by se pro mateřskou školku daly využít.
Prostory, které by přicházely v úvahu, budou uvolněny v horizontu pěti let (bývala mateřská školka
v ulici Stará v Ústí n. L.). O dalším využití těchto prostor je nutné jednat také s kvestorem UJEP.

7. Ve Zpravodaji UJEP č. 6/2012 vyšel článek o zájezdu pracovníků UJEP na Slovensko v roce 2012. Již se
připravuje program zájezdu pro rok 2013.
8. Dne 8. 11. 2012 od 10 hod. se koná Aktiv předsedů VOS na téma: Reforma vysokého školství a s ní
související připravované zákony.
9. Vstupenky na vybraná divadelní představení dle požadavků zájemců, členů ZO VOS, zajistila p.
Novotná.
10. Schválení finančního daru v rámci tzv. adopce zvířete v Zoologické zahradě Ústí nad Labem na další
období, v částce 5.000,- Kč/rok.
11. Příští zasedání se uskuteční 14. 11. 2012 od 14 hod. Místo jednání bude dodatečně upřesněno.
12. Výročí:
Jméno:
Jindřiška Balšánková
Jarmila Barylíková
PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Věk:

Výše peněžního daru:

55 let
50 let
50 let

1.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč

Vzhledem k nízké účasti členů nebyl parlament usnášeníschopný a proto body č. 10, 11 a 12 budou
projednány a schváleny e-mailem se všemi členy parlamentu VOS UJEP.

Ing. Petr Majrich
předseda VOS UJEP
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová
V Ústí nad Labem dne 03. 10. 2012

