
Zápis 03/2017  

z jednání studentského senátu dne 6. 4. 2017 

 

 

Přítomni:  Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. - prorektor VŠOH, Mgr. Hana Vovsová – 

tajemnice VŠOH, Leila Ištitorisová 3. r. MHCR – místopředsedkyně 

studentského senátu, Lenka Pavlíková 2. r. GHCR, Dominik Ptáček  

2. r. GHCR, Arne Žurek 2. r. MHCR, Tetyana Shpilka 2. r. MHCR,  

Aleš Novotný 1. r. GHCR, Petr Ehrmann 1. r. MHCR, Ing. Helena 

Velichová, Ph.D. - zapisovatelka 

Omluveni: Daniel Hrůza 3. r. GHCR  

  

Program:   

- Zahájení, přivítání nových členů studentského senátu z 1. ročníku VŠOH;  

- Problematika výuky, projednání zápisu z 16. 2. 2017; 

- Volba nového předsedy a místopředsedy studentského senátu; 

- Různé; 

- Ukončení. 

 

Místopředsedkyně studentského senátu L. Ištitorisová zahájila setkání členů senátu se 

zástupci vedení školy. Přivítala všechny přítomné. Představila nové členy studentského 

senátu, zástupce stávajícího 1. ročníku, za obor GHCR Aleše Novotného a za obor MHCR 

Petra Ehrmanna. Vyzvala následně k projednání problematiky výuky, doprovodných služeb 

školy i různého - projednání zápisu z minulého setkání členů senátu ze dne 16. 2. 2017.  

Mgr. Vovsová, tajemnice VŠOH, studentům odpověděla na jednotlivé body únorového 

jednání senátu. Prorektor Dr. Málek ji doplnil v bodech 3, 6, 7, 11 a 12. 

Problematika výuky: 

1) Studenti 2. ročníku u předmětu „Enogastronomie“ (pro GHCR i MHCR) navrhují 

praktické ukázky ve výuce. Vyučující nemá peníze na nákup vína, sýrů. Ptá se: „kdo má 

sklípek a může dovést víno?“  

Odpověď: Vyučující předává požadavky na nákup vedení školy, ty jsou následně schváleny 

zakoupeny.  

2) Předmět „Destinační management“ v učebním plánu školy je uveden pro MHCR 

ve 2. ročníku. Předmět studenti nemají. Chybí informace, kdy bude zařazen do výuky. Pokud 

bude zařazen až ve 3. ročníku, tak aby to nebylo až na poslední 6. semestr. Dát informace do 

moggisu. 

Odpověď: Výuka proběhne v 6. semestru 3. ročníku 2017/2018, informace jsou již 

zveřejněny na MOGGISU. 

3) Předmět „Zbožíznalství“ má v listu předmětu uvedeno 100% účast na seminářích. 

Za každou neúčast (omluvená, neomluvená) pak je zpracování prezentace navíc. Bývá 

tolerováno na škole 2-3 neúčasti v ostatních předmětech.  



Odpověď: Zbožíznalství – vyučující doc. Fišera – s vyučujícím byla situace projednána. 

Jedná se vždy o omluvené účasti.  

Doprovodné služby školy:  

4) Problém otevírací doby studijního oddělení. Studijní oddělení má pro studenty 

vymezený čas 13 – 14h v pondělí a ve středu. Výuka končí 13,15 a začíná 13,25h. Tvoří se 

fronty. Proč jen pondělí a středa a proč jen 10 minut v době bez výuky? Navrhují dobu 11-

12h. 

Odpověď:  Požadavek studentů byl reflektován a doba studijního oddělení byla změněna ve 

středu od 11- 12 hodin  

5) Problém otevírací doby knihovny. Studentky 3. ročníku dostaly upomínku 

k navrácení knih do knihovny. Byly tam 3x v době, která je uvedená jako otevírací. Bylo 

zamčeno, nemohly knížky vrátit. Proběhlo i 16. 2., zavřeno. 

Odpověď: Od 27. 2. 2017 bude zajištěno důsledné dodržování otevírací doby knihovny. 

6) Problém zakoupení učebních textů. Je uvedeno, že je možné si zakoupit učební 

texty. V praxi ale není možné realizovat.  

Odpověď: Zakoupení učebních textů je určitě možné. Studenti kombinovaného studia si již 

učební texty zakoupili. Pokud mají studenti na mysli zakoupení učebních textů v rámci 

projektu, tak ty prodávat nelze, z důvodů dodržení dotační politiky daného projektu, 

v kterém byly vytištěny. A pokud mají na mysli nové studijní texty, tak ty jsou k dispozici 

 v elektronické podobě. Knihovna zhotoví seznam skript, rozdělí na skripta vzniklá v rámci 

projektů z EU, ta nelze koupit (podmínka udržitelnosti projektu 5 let) a skripta, která koupit 

lze.  

7) Nabídka knihovny. Studenti nedostanou texty, které chtějí. Vyučující v předmětech 

by měli informovat studenty, která skripta na který semestr jsou potřeba a knihovna by je 

následně měla vydat. Někdy je dostávají až po absolvování daného předmětu. Rozhoduje paní 

knihovnice, co kdo dostane, se slovy „vybrala jsem vám“. Proč český student dostane učební 

text. Studenti si mohou do nich psát, nevrací je. Slováci je dostanou, ale musí je pak vrátit. 

Platí si přece školné ve stejné výši.  

Odpověď: O nabídce skript jsou studenti informováni. Doporučujeme ty skripta, které mají 

stejný název jako předmět. 

Bohužel 2. r. obor GHCR nemá k dispozici žádné tištěné texty, protože předmět Destinační 

management byl přesunut na 3. ročník. Proto knihovnice zvolila výběr skript, které jsou 

nejblíže nyní vyučovaným předmětům. 

Studenti jsou upozorňováni, že skripta jsou z projektu EU a že vzhledem k této skutečnosti 

studenti české národnosti si skripta ponechávají a Slováci je vracejí. 

Garant předmětu má doporučit, které texty si studenti v knihovně vyžádají. Od dalšího 

semestru bude vytvořen „balíček skript“ pro jednotlivé studijní ročníky. 

8) Problém otevírací doby kantýny. Má být do 13,30h je ale otevřeno jen do 13h. 

Dodržovat nebo změnit pracovní dobu. 

Odpověď: Bude projednáno dodržování otevírací doby nebo její úprava, zkrácení do 13h. 

Různé: 

9) Stáže Erasmus pro absolventy. Možnosti a podmínky pro absolventy studia dát na 

nástěnku v moggisu. Proběhla informační schůzka 8. 2. Chybí informace, jestli práci v zemi 

zajišťuje škola, nebo si musí zajistit studenti (absolventi). 



Odpověď: Informační seminář Absolventské stáže pro 3. ročník proběhl dne 8. 3., zde byly 

podány studentům veškeré informace.  

10) Pomoc při organizaci dne otevřených dveří. Pomoc studentů školy by měla být 

dobrovolná, nelze podmiňovat pomoc na akci podepsáním smlouvy k Erasmu. Ve smlouvě 

nic takového není uvedeno. 

Odpověď: Taková podmínka není nikde uvedena.  

11) Kouření před školou. Popelníky u školy, nebo mít vyhrazený prostor pro kuřáky. 

Odpověď:  Kouřit v prostorách školy a v její blízkosti není možné ze zákona o zákazu 

kouření ve školách. Možnost instalace odpadkového koše bude projednána se starostou 

městské části Lískovec.  

12) Wifi – slabý signál, pořád vypadává. Někteří vyučující chtějí mít prezentace na 

mailu, ne na flešce, nereálné bez silnějšího připojení. 

Odpověď: WiFI byla od 1. 4. navýšena rychlost jednou tolik / z 10 Mb/s- na 20Mb/s/  

a rozšířena paměť.  

V průběhu jednání studentského senátu se místopředsedkyně omluvila (účast na 

zkoušce) a odešla. Předala řízení Dominiku Ptáčkovi.  

Volba nového předsedy a místopředsedy studentského senátu: 

Protože studenti 3. ročníku jsou členy studentského senátu jen do ukončení studia, 

následovala volba nového předsedy a místopředsedy studentského senátu pro další školní rok. 

Volby se účastnilo 6 studentů. Předsedkyní studentského senátu pro školní rok 2017/2018 

byla zvolena studentka 2. ročníku oboru GHCR Lenka Pavlíková, místopředsedou student  

2. ročníku oboru MHCR Arne Žurek.  

Dominik Ptáček, který dokončoval jednání studentského senátu, vyzval přítomné 

ke vznesení připomínek a návrhů (shrnuto do bodu různé).  

Různé:  

1) Studenti požádali, aby byli seznámeni s výsledky evaluace výuky za zimní 

semestr 2016.  

2) Padl požadavek na zřízení místnosti pro ohřev přineseného jídla. Zatím si 

studenti nosí krabičky do školní kuchyně. 

3) Možnost papírových ručníků na toaletách. 

4) Otevírání oken na chodbě – vysvětlen důvod (budova odpovídá 

bezpečnostním požadavkům pro ZŠ), k dispozici jsou kličky k otevření na 

studijním oddělení. 

5) Mgr. Vovsová požádala studentský senát s pomocí při oslovování studentů. 

Je potřeba najít 1-2 asistenty koordinátora Erasmu. Dříve pomáhala  

R. Chudobová. Jedná se o pomoc při návštěvě zahraničních studentů po 

příjezdu na školu. Je třeba mít jazykové vybavení na úrovni komunikativní 

angličtiny. Očekává se příjezd studentů z Turecka, Bulharska a Makedonie a 

dalších zemí. 

6) 19. 4. v době 10 -14h proběhne veletrh nových produktů, je třeba vyčlenit 

třídu pro přípravu, bude projednáno.  



7) Zajistit účast odborníků na výuce přes Asociaci hotelů a restaurací ČR, viz 

dřívější semináře. 

8) 27. 4. se koná mezinárodní konference VŠOH, jak bude řešena výuka 

studentů, účastí studentů na konferenci nebo samostudiem. 

 

Dominik Ptáček, pověřený řízením studentského senátu, ukončil jednání senátu. 

Návrhy budou předány vedení školy k projednání na nejbližší poradě vedení školy. Příští 

jednání senátu je plánované předběžně na září/říjen 2017, svolávat bude předsedkyně senátu 

Lenka Pavlíková. Lze svolat mimořádné setkání dle potřeb dříve. 

 

 

 

Zapsala: Ing. H. Velichová, Ph.D. 

Verifikoval: Dominik Ptáček 


