
Zápis 08/2018 

z jednání studentského senátu dne 8. 11. 2018 

 

 

Přítomni:  Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. - prorektor VŠOH, Petr Ehrmann3. r. MHCR, 

Matúš Rašlík 2. r. GHCR - místopředseda senátu, Marek Trejbal 

2. r. MHCR – předseda senátu, Adriana Murgašová – 1. r. GHCR, 

Michelle Morávková 1. r. MHCR, Ing. Helena Velichová, Ph.D. - 

zapisovatelka 

  

Omluveni: Mgr. Hana Vovsová – tajemnice VŠOH, Aleš Novotný 3. r. GHCR 

 

Program: 

- Zahájení, přivítání nových členek studentského senátu; 

- Volba člena „Rady kvality“ z řad studentů; 

- Problematika výuky; 

- Různé; 

- Ukončení. 

 

Předseda studentského senátu M. Trejbal zahájil setkání členů senátu se zástupci 

vedení školy a přivítal všechny přítomné. Speciálně pak přivítal a představil nové členky 

studentského senátu, za obor gastro Adrianu Murgašovou a za management Michelle 

Morávkovou.  

Marek Trejbal přijal návrh, aby pracoval nově v Radě kvality VŠOH místo Arne 

Žurka, který již není studentem školy. Matúš Rašlík řídil hlasování o tomto návrhu.  Následné 

hlasování (5 přítomných, z toho 4 byli pro, 1 se zdržel) potvrdilo předsedu senátu Marka 

Trejbala jako člena „Rady kvality VŠOH“ za studenty. Předseda vyzval následně k projednání 

bodů problematiky výuky i různého. Vrátil se také k zápisu ze dne 10. 5. 2018. 

 

Problematika výuky: 

 

1) Z minulého zápisu: Otázka studijních materiálů, aby byly materiály k dispozici 

k danému předmětu. Mikroekonomie – Macáková dát v pdf do e-learningu, koupit 

do knihovny školy. Sjednotit skripta s výukou. Bude prověřeno, zda jsou skripta 

k dispozici. 

2) Docházka v předmětech Dr. Tvrzníka. Vyučující trvá na 100% účasti 

studentů.(správně vyžaduje 20 % neúčasti studentů na seminářích jako neúčast 

omluvenou.) 

3) Žádný problém s výukou, vše v pořádku u všech ročníků po odchodu Mgr. Orbána. 

 

 



Různé: 

1) Marek Trejbal informoval o veletrhu pro studenty středních škol Gaudeamus 
2018 v Brně. 

2) Dr. Málek požádal senátory o pomoc při organizačním zajištění Dnu 
otevřených dveří dne 29. 11. 2018 na VŠOH. Jsou potřeba „průvodci“ z řad 
studentů v době od 9h do 16,30h. 

3) Možný výdej ISIC karet pro studenty, spojení výdeje pro studenty SŠ i VŠ.  

4) Návrh na pokrytí učeben zásuvkami, nové rozvody ve třídách, 
přeorganizování stolů pro možnost připojení na notebooky (zápis 
přednášek). 

5) Automat na kávu -  doplnění a kontrola kelímků častěji. 

6) Možné zavedení knihy závad i pro studenty, nebo schránky pro vhození 
problému. 

7) Zveřejnění jednacího řádu studentského senátu. 

 

Marek Trejbal, předseda studentského senátu, ukončil jednání senátu. Návrhy budou 

předány vedení školy k projednání na nejbližší poradě vedení školy. Příští jednání senátu je 

plánované předběžně na leden 2019, po ukončenízimního semestru. Mimořádné setkání lze 

svolat dle potřeb dříve. Členové studentského senátu by byli rádi, pokud by paní rektorka 

přijala jejich pozvání a zúčastnila se dalšího jejich setkání. 

 

 

Zapsala: Ing. H. Velichová, Ph.D. 

Verifikoval: Marek Trejbal 


