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Zápis z (korespondenčního) kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 24. 9. 2018
Přítomni:

prof. Doulík, doc. Škoda, dr. Procházková, doc. Brtnová-Čepičková,
ing. Hřebejková, dr. Bertl

Omluveni:

xxx

Předmět jednání:
prof. Doulík
1. Jednání AS PF dne 25. 9. 2018 se na základě uvedeného programu zúčastní děkan,
proděkan doc. Škoda a dr. Bertl.

dr. Bertl
2. Vzhledem k termínu dokončení rekonstrukce objektu „vilka“ se dá v tento okamžik
naplánovat stěnování do tohoto objektu v lednu 2019, resp. po ukončení zimního semestru
a před začátkem letního semestru 2018/2019. Nově by zde měla být dislokována tato
pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání PF, Centrum pedagogické praxe PF, Mgr.
Čurda, A. Mindák; dáváme ke zvážení změnu působiště psychologické poradny KPSYCH
PF. Zároveň upozorňujeme, že především obě centra by měla uvažovat o určité minimální
míře zachování své činnosti v objektu Hoření.

dr. Procházková
3. Systém hodnocení akademiků (HAP) momentálně není ze strany dodavatele funkční,
proto žádáme všechny akademiky, aby vyčkali na aktuální pokyny a prozatím tuto
povinnost vynechali. Kontakt pro případ dotazů: Ing. Zdenka Kubištová.
4. Kolegium děkana souhlasí s podpisem Smlouvy o spolupracující škole s Mateřskou
školou Emy Destinové v Ústí nad Labem, ul. Emy Destinové 2027/11, ředitelka: Alena
Deylová. KTVS podává návrh na základě nadstandardní spolupráce s MŠ v rámci
praktické výuky studentů učitelství pro MŠ v didaktických předmětech na KT1 (dr. Lenka
Černá).
5. Kolegium souhlasí s podporou každoroční studentské aktivity univerzitní ligy ve volejbale
„Klíšovka“. Před poskytnutím podpory na letošní ročník studenti dr. Procházkové
odevzdají přehled výdajů z loňské podpory.
6. Dr. Procházková se zúčastnila iniciační schůzky o možnostech spolupráce se společností
Edhance, která se v současnosti ve spolupráci s korporacemi zabývá bezplatnou podporou
školního prostředí vývojem a školením učitelů k práci s novými výukovými aplikacemi
pro výuku v základních školách. Zástupkyně Edhance nastínily možnost osvěty mezi
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studenty učitelství. Společnosti bude pro začátek umožněno umístit informační stanoviště
v rámci Mezinárodního dne učitelů.

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
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