
Zápis ze schůze odborového parlamentu základní organizace 
Vysokoškolského odborového svazu na Univerzitě Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem 
 
Konané dne: 14.11.2012 
Místo konání: Ústí nad Labem, Kampus budova MFC, přednášková místnost 01.41 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

Program: 
 

1.  Člen výboru dr. Kyslík informoval o průběhu aktivu předsedů ZO VOS, konaného 8. 11. 2012 v Praze na 
téma: Reformy vysokého školství a s ní související připravované zákony. 

 - náměstek ministra T. Hruda: novela zákona o vysokých školách (nechtějí nový zákon); profilace  
a diverzifikace vysokých škol, finanční pomoc studentům atd.; harmonogram: do konce listopadu 
2012 návrh -> do užší diskuse; do poloviny prosince projednat ve vládě -> paragrafové znění -> zahájit 
legislativní proces 

 - portál ODBORY PLUS – možnost výhodných nákupů, služeb 
 - příprava sloučení VOS s Českomoravským OS pracovníků školství 
 - doporučení odběru časopisu Sondy 
 - demonstrace proti současné vládní politice 17. 11. 2012 Václavské náměstí, Praha (spoluúčast 

odborů), sraz ve 12:30 hod. roh Opletalovy ul. a Václavského nám. 
 
2.  Odborový parlament VOS nebude organizovat hromadnou dopravu na demonstraci 17. 11. 2012, 

účastníkům – členům VOS proplatí jízdné vlakem. 
 
3.  Předvánoční zájezd do Drážďan – zorganizuje pí. Šittlerová, dohodnut termín 6. 12. 2012, odjezd ve 

12 hod. od PF, hlásit se do 26. 11. 2012. 
 
4.  Vánoční poukázky – budou objednány do hypermarketu Globus. 
 
5.  Příští zasedání se uskuteční dne 12. 12. 2012 ve 14 hod. Místnost 01.41 purpurová v MFC, Kampus.  
 
6.  Výročí:           Výše peněžního daru: 
 Milena Barochová  65 let      1.000,- Kč 
 Jana Víšková   odchod do důchodu    2.000,- Kč 
 
7.  Schválena účast pí Klomínkové na školení pro hospodářky. Termín 20.11.2012, cena 1.890 Kč. 
 
8. Odběr časopisu Sondy – dr. Brožek nabídl možnost zpřístupňovat jej ve studovně nové Vědecké 

knihovny (pokud jej bude hradit VOS), zjistí cenu předplatného. 
 
9.  Ing. Majrich informoval o jednáních ke zřízení univerzitní školky. Organizace Fokus Labe má 

připravený projekt na tzv. „dětský klub“. UJEP byla požádána, zda by neměla k realizování tohoto 
projektu k dispozici volné prostory.  

 Bývalá školka ve Staré ul. v ÚL by měla být od února 2013 volná. Předběžný odhad nákladů na 
rekonstrukci je 12 mil. Kč. Vedení UJEP hledá možnosti, jak obnovit činnost MŠ v této bývalé školce. 

 
 
         Ing. Petr Majrich 
         předseda VOS UJEP 
 Zapsal: PhDr. Ivo Brožek 
 V Ústí nad Labem dne 14. 11. 2012 


