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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP 

dne 20. 8. 2018 
 

 

Přítomni:  doc. Doulík, doc. Škoda, dr. Procházková, ing. Hřebejková, dr. Bertl 

 

 

Omluveni: doc. Brtnová-Čepičková (dovolená) 

 

 

 

Předmět jednání: 
 

doc. Doulík 

1. Děkan informoval o jednání u kulatého stolu v PS Parlamentu ČR na téma Uznávání titulů 

ze Slovenska, které proběhlo dne 12. 7. 2018. Ze závěrů jednání (zejména ze strany 

MŠMT a NAÚ) vyplývá, že k žádné změně v dané oblasti v nejbližších letech nedojde. 

2. Děkan připomněl členům kolegia závěry z jednání s ČŠI (konalo se 27. 6. 2018) – pověřil 

doc. Škodu (příprava memoranda, PVK, praxe, didaktici) a Ing. Hřebejkovou (propagace 

programů CCV ve školách, zapojení ČŠI do tvorby programů) plněním domluvených 

bodů s tím, že na kolegiu dne 1. 10. 2018 podají zprávu o aktuálním stavu. 

 

 

dr. Bertl 

3. Předána informace o jednání na krajském úřadu ve věci kontroly projektů. 

 

 

dr. Procházková 

4. Kolegium děkana projednalo 1. verzi dokumentu Realizace strategického záměru a dr. 

Procházková je pověřena jejím rozesláním k připomínkám vedoucím kateder, kteří se 

mohou vyjádřit do 17. 9. 2018. 

5. Dr. Procházková seznámila kolegium děkana s výsledkem konkurzu na nového 

pracovníka pro vztahy s veřejností a webmastera PF (s nástupem v září 2018). Mgr. 

Havelková a Mgr. Červenka ve svých pozicích končí. 

6. Požadované nominace expertů do projektu přípravy Metodických kabinetů byly odeslány 

ředitelce NIDV. Primárně bude obsazován tým pro český jazyk a literaturu. 

7. Dr. Procházková informovala o možnosti podávání nominací na Cenu Milady Paulové 

MŠMT. Tato cena bude letos udělena v oblasti věd o vzdělávání a výchově. Více 

informací o soutěži naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-milady-

paulove-2018. Nominační dopisy se předkládají v elektronické podobě a zasílají se na 

elektronickou adresu cena@soc.cas.cz do 21. 9. 2018. O případné nominaci určitě 

informujte vedení PF UJEP. 
 

 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-milady-paulove-2018.
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-milady-paulove-2018.
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Různé 

• Poděkování PR pracovnici Mgr. Anně Havelkové a jejímu týmu studentů za vzornou 

přípravu a průběh tří turnusů letních příměstských táborů. Tábory byly zcela naplněny 

a jejich hodnocení bylo vesměs kladné ze strany dětí i rodičů: 

https://www.ujep.cz/cs/15188/primestske-tabory-ujep. 
Příprava dalších táborů bude v rámci projektu nadále probíhat pod vedením A. 

Havelkové. 
 

 

 

 

 

 

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: 

dr. Bertl 

https://www.ujep.cz/cs/15188/primestske-tabory-ujep

