Zápis ze schůzky zástupců Akademického senátu ETF
s vedením ETF k možnému využití prostor fakulty pro studenty
11. března 2015
Přítomni:

Jan Kranát (předseda AS), Nikolai Ivaskiv, Magdaléna Šipková
Jiří Mrázek (děkan), Jindřich Halama (proděkan pro rozvoj)

Jan Kranát pro vedení ETF krátce shrnul rozpravu proběhlou na posledním
zasedání AS 3. března o možnostech využití nově upravených prostor fakulty pro setkávání a odpočinek studentů.
Magdaléna Šipková informovala konkrétních podnětech studentů, které se ke
schůzce sešly na facebooku:
1. V budově se nedostává místa, kde by studenti mohli trávit volný čas mezi přednáškami, občerstvit se, příp. kde by studentky-matky nalezly vhodné zázemí pro nezbytnou péči o dítě. Kavárna Marathon není vždy vhodným prostorem. Před přestavbou
budovy se mluvilo o plánovaném „respiriu“ ve 3. patře, příp. o bývalé počítačové místnosti v přízemí.
2. Daný prostor by bylo vhodné vybavit rychlovarnou konvicí. Studenti by měli mít
také přístup do kuchyněk, příp. mít možnost zde využívat nádobí.
3. Studenti kombinovaného studia by rádi využívali některé místnosti, příp. kuchyňky k setkávání a občerstvení během sobotních konzultací, zvláště v době, kdy není
otevřen Marathon.
4. Objevily se i stížnosti na špatnou úroveň hygieny na stávajících toaletách, hlavně
nevyhovující lahve s tekutým mýdlem.
Jiří Mrázek a Jindřich Halama seznámili senátory s průběhem přestavby 3. a 5.
patra a možnostmi jejich využití pro studenty:
Ad 1. Po stavebních úpravách, jež by měly být dokončeny k červnu 2015, vznikne ve
3. patře, prostoru č. 4.12 (tj. dnešní pracovny doc. Wernische a dr. Keřkovského) odpočinkový prostor, tzv. „respirium“. Počítá se i s jejím vybavením nápojovým automatem, který by provozoval nájemce kavárny Marathon Tomáš Kosobud. Další vybavení
prostoru je otázkou diskuse podle konkrétních podmínek. Bývalou počítačovou místnost nelze nyní využít, jelikož slouží částečně jako nezbytný sklad pro knihovnu, částečně jako zázemí správce sítě dr. Moravce.
Ad 2. Rychlovarné konvice by měly být k dispozici v kuchyňkách na 2. a 4. patře, jež
budou studentům přístupny na kartu ISIC. Nádobí by zde mělo být k dispozici, ale
zřejmě odděleně – fakultní pro potřeby zkušebních komisí aj. a studentské.
Ad 3. Posluchači komb. studia se většinou zdržují celý pátek a sobotu v jedné posluchárně, která mimo výuku slouží i k setkávání a občerstvení. Pokud by bylo nutno, lze
jim po dohodě zpřístupnit nově postavenou větší kuchyňku v 5. patře.

Ad 4. Lepší vybavení stávajících i nových toalet hygienickými prostředky je třeba řešit přímo se správcem budovy přes tajemnici fakulty Evu Svobodovou. Jan Kranát
přislíbil, že AS se na ně obrátí s konkrétními podněty formou dopisu.
V závěru schůzky Nikolai Ivaskiv informoval vedení o prezentaci fakulty na
posledním Gaudeamu. Možnosti zlepšení fakultní prezentace navenek budou předmětem další rozpravy v AS.
Zapsal: Jan Kranát

