Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017

EVIDENCE VSTUPNÍCH ELEKTRONICKÝCH KARET PŘI
PRAKTICKÉ VÝUCE KTVS PF UJEP
Děkan PF stanovuje tato pravidla evidence vstupních elektronických (čipových) karet, které využívají
vyučující KTVS PF UJEP a studenti PF UJEP při praktické výuce plavání v plaveckém areálu Klíše:
1. PF UJEP zajišťuje hromadný nákup vstupních elektronických karet od provozovatele plaveckého
areálu Klíše – dle pokynů oprávněného pracovníka KTVS PF UJEP.
2. Ve spolupráci KTVS a ekonomického odd. PF UJEP je stanoven termín (min. 5 pracovních dnů
v rámci semestru), kdy si studenti PF UJEP vyzvednou v době pokladních hodin PF UJEP vstupní
elektronickou kartu – proti podpisu a zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč. Konkrétní evidence bude
probíhat dle přílohy.
3. Vstupní elektronická karta slouží pouze ke vstupu do plaveckého areálu Klíše pouze v době
konání praktické výuky KTVS PF UJEP.
4. Ve spolupráci KTVS a ekonomického odd. PF UJEP je stanoven termín (min. 5 pracovních dnů
v rámci semestru), kdy studenti PF UJEP vrátí v době pokladních hodin PF UJEP vstupní
elektronickou kartu – proti podpisu a zpětnému vyplacení zálohy ve výši 500,- Kč.
5. Evidenci těchto záloh vede ekonomka PF UJEP. Uložení a evidence vstupních elektronických
karet je v režimu „cenina“.
6. Termíny vydání a vrácení elektronických vstupních karet (dle bodů 2 a 4) stanovuje ekonomické
odd. PF UJEP s ohledem na další provozní povinnosti po dohodě s pověřeným pracovníkem
KTVS PF UJEP.
7. V případě ztráty vstupní elektronické karty nebude celá záloha zaplacená dle bodu 2 vyplacena
zpět. Tajemník PF UJEP má právo určit finanční spoluúčast držitele vstupní elektronické karty na
nákladech takto PF UJEP vzniklých (tj. především náklady na obstarání nové vstupní elektronické
karty, zablokování původní – ztracené – vstupní elektronické karty apod.).
Kontrolou dodržování těchto pravidel pověřuji vedoucího KTVS (organizační část) a tajemníka
PF(účetní a evidenční část).
Tato směrnice nabývá účinnosti 15. 2. 2017, neruší ani nedoplňuje žádný jiný fakultní předpis a platí
do odvolání.
V Ústí nad Labem dne 13. 2. 2017

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí n. L.
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