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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP 

dne 3. 9. 2018 
 

 

Přítomni:  doc. Doulík, doc. Škoda, dr. Procházková, doc. Brtnová-Čepičková, 

ing. Hřebejková, dr. Bertl 

 

Omluveni: x x x  

 

 

Předmět jednání: 
 

doc. Doulík 

1. Děkan informoval o jednání s dr. Kunzem, CSR managerem AGC a FK Teplice o možné 

spolupráci. V rámci jednání byly pojmenovány styčné plochy a nastíněny možnosti 

spolupráci mezi PF a FK Teplice. Další jednání proběhne během září a budou 

specifikovány konkrétní body spolupráce. 

2. Kolegium projednalo program výjezdní porady vedoucích pracovníků a ředitelů fakultních 

škol. Jednání proběhne ve dnech 11. a 12. 9. 2018 v Ostrově u Tisé. 

 

doc. Škoda 

3. Doc. Škoda předložil aktualizace směrnic děkana 6/2018, 7/2018, 8/2018 a 9/2018. 

4. Dne 18. 9. 2018 od 10:00 v místnosti č. 502 se uskuteční další školení k akreditačním 

spisům a sebehodnotící zprávě pod vedením Mgr. Ing. Mgr. Černého, MSc." 

 

 

dr. Procházková 

5. Urgentní: vedení fakulty požaduje součinnost určených zaměstnanců pracovišť 

v souvislosti se spuštěním nových – jednotných – webových stránek UJEP. Zástupci 

kateder vedoucími pracovišť určení jako zodpovědní za obsah webu kateder, kteří tak 

neučinili v termínu (do konce srpna 2018), musí dokončit aktualizaci a přesun informací 

kateder na nové stránky a odeslat seznam lidí aktuálně oprávněných k editaci profilů na 

stránkách (lidé, kteří skutečně zasahují do obsahu na webu kateder) podle původních 

instrukcí Mgr. Červenky z června/července 2018 (!) PŘED SPUŠTĚNÍM WEBU: 

nejpozději do 10. 9. 2018!!! Kontakt pro případné konzultace – od 5. 9. 2018 pan Mgr. 

Čurda (tomas.curda@ujep.cz). 

6. Dr. Procházková připomněla jména nových zaměstnanců přijatých na částečný pracovní 

úvazek. PR – Alec Mindák (obvykle k zastižení denně od 8:00 do 14:00, kancelář PR 

v Prezentačním centru PF/Studovna) a  webmaster – Tomáš Čurda (denně od 8:00 do 

11:30, nová kancelář webmastera v 5. patře CS). Krátká informace o obou nových 

zaměstnancích budou umístěné spolu s fotografiemi na starém i novém webu PF 

(Aktuality). Oba kolegové budou mít standardní e-mailové adresy od středy 5. 9. 2018. 

7. Dr. Procházková připomněla, že v rámci programu Erasmus+ bylo v polovině srpna 

vypsáno výběrové řízení na výukové pobyty a na školení zaměstnanců v akademickém 
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roce 2018/2019. Zveřejnění a další informace naleznete zde: 

https://www.pf.ujep.cz/aktuality . 

8. Byly připomenuty informace o možnosti financování pobytu hostujících kolegů ze 

zahraničí - akademiků na pracovištích PF v rámci univerzitního projektu „U21 – Kvalitní 

lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí“ a klíčové aktivity zaměřené na 

MOBILITY. Katedry, na nichž bude zájem o pozvání zahraničního akademika, nebo kde 

by tuto možnost rádi konzultovali, se spojí co nejdříve přímo s koordinátorkami: Mgr. 

Lenka Stiborová (lenka.stiborova@ujep.cz) a Ing. Zdenka Černá (zdenka.cerna@ujep.cz). 

O závazných jednáních v tomto smyslu je třeba informovat dr. Procházkovou. 

9. Po dohodě s vedením NIDV v červnu byly během července 2018 odeslány předběžné 

nominace se jmény zástupců PF UJEP do pracovních týmů projektu SYPO (zakládání 

metodických kabinetů). V tuto chvíli dle slov ředitelky NIDV probíhají práce na kabinetu 

českého jazyka. Prozatím nebyly potvrzeny žádné z navrhovaných nominací našich 

akademiků do projektu. 

10. Dr. Procházková tlumočila návrh KVK na uzavření smlouvy o spolupráci s Veřejným 

sálem Hraničář založený na již existujících společných aktivitách nejen s KVK (např. s 

KAJ). Kolegium souhlasí s podpisem smlouvy o spolupráci. 

11. Dr. Procházková informovala o prozatímním odmítnutí udělení návrhu na udělení statutu 

fakultní školy spolupracující škole PF UJEP ZŠ TGM ve Štětí z důvodu nedostatečné 

přímé spolupráce s PF. 

12. Byla předána informace o převedení kompetence přijímající organizace praktických stáží 

E+ studentů PF – zahraniční pedagogické praxe – přímo na základní školu v Hovinghamu 

v Leedsu, UK (Hovingham Primary School) v souvislosti s odstoupením PF od smlouvy o 

spolupráci se zprostředkovatelem, společností Comenius Schools UK v červenci 2018. 

 

Různé: 

• Nový hostující akademik – prof. Michelle Denevaux – se připojí na celý akademický rok 

2018/2019 k týmu akademiků na KAJ PF UJEP. Kolegium děkana se těší na spolupráci a 

děkuje doc. Orlové za zprostředkování této spolupráce a nadstandardní péči o zajištění 

zázemí pro novou kolegyni. Působení paní profesorky je zcela hrazeno 100 % 

z prostředků Fulbrightovy komise. 

 

 

 

 

 

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: 

dr. Bertl 

https://www.pf.ujep.cz/aktuality

