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Zápis   z  porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP 

dne 12. 6. 2018 
 

 

děkan doc. Doulík 

1. Vzhledem k časově prodlevě ve vyhodnocení vědecko-pedagogických výstupů (tzn. body 

za záznamy v RIV, popř. v RUV) nebude vedení PF provádět plošnou změnu osobního 

hodnocení akademických pracovníků na základě těchto výstupů od září - jak tomu bylo 

obvyklé v předchozích letech. Pokud ale někdo z vedoucích kateder má závažný důvod k 

přehodnocení mzdy akademického pracovníka, může tento návrh zpracovat - vč. 

dostatečně podrobného zdůvodnění - a odeslat děkanovi k vyhodnocení s tím, že se musí 

celkově pohybovat v sumě vyplácené příslušné katedře, resp. musí uvést zdroj případné 

finanční kompenzace v případě návrhu na zvýšení mzdy. 

2. Děkan informoval o jednání u prorektorky dr. Chvátalové (přítomni též děkani a 

proděkani PřF a FF) ve věci žádosti o institucionální akreditaci oblasti vzdělávání 

Učitelství. Závěr je, že by tato oblast byla podána jako návrh o rozšíření IA v roce 2021. 

3. Proděkanka doc. Brtnová-Čepičková rozeslala akademickým pracovníkům a doktorandům 

žádost prorektora doc. Nováka o vyplnění dotazníku v rámci řešení projektu U21-KVAK. 

4. Informace z kolegia rektora (5. 6. 2018): 

• Rektor poděkoval všem fakultám za perfektní reprezentaci UJEP v rámci Dnů vědy a 

umění 2018. 

• Prorektorka dr. Chvátalová informovala, že byly zaregistrovány změny studijních řádů 

UJEP. Na třech fakultách (FSE, FZS a PF) tak budou od příštího akademického roku 

probíhat kontroly průběhu studia již po 1. semestru. 

• Prorektor dr. Zukerstein informoval, že MŠMT zveřejnilo vyhlášení Centralizovaného 

rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019. Text výzvy je 

přístupný na stránkách MŠMT. V rámci programu může každá veřejná vysoká škola 

žádat o poskytnutí dotace na účast v nejvýše čtyřech projektech (bez ohledu na to, zda 

jako koordinátor nebo spoluřešitel, projekt v tomto programu musí řešit minimálně 

dvě vysoké školy společně). Do tohoto limitu se nezapočítávají rozsáhlé projekty, do 

kterých se zapojí nejméně 18 veřejných vysokých škol. Uvedl, že univerzita v této 

chvíli počítá se zapojením do dvou prioritních projektů, z tohoto důvodu bude k 

dispozici možnost zapojit se do dalších dvou. Požádal přítomné, aby do 21. 6. 2018 

zaslali informaci o záměrech takové projekty připravovat, nebo se do nich zapojit – 

zodpovídá doc. Brtnová-Čepičková – viz dále bod 15. 

• Kvestor informoval o současných aktivitách v souvislosti s CPTO. Dne 5. 6. 2018 

končí lhůta pro podání námitek, dvě ze tří společností se vzdaly práva odvolání. Pokud 

nebude doručena námitka, bude v příštím týdnu na MŠMT zpracována dokumentace k 

navýšení finančních prostředků. Hypoteticky by bylo možné podepsat smlouvu s 

dodavatelem již v tomto týdnu. Dodal, že smluvní termín dokončení a kolaudace 

budovy je do konce roku 2019. 
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doc. Škoda 

5. Do 27. 6. 2018 je třeba nahlásit pí. Svobodové zástupce do taláru na letní promoce. Ty se 

uskuteční v termínu pondělí 2. 7. 2018 (od 9, 11, 14 hod.); úterý 3. 7. 2018 (od 9, 11, 14 

hod.); středa 4. 7. 2018 (od 9, 11 hod.). 

6. Do 30. 6. 2018 je třeba provést opravy v editaci předmětů  IS STAG podle kontrolních 

výstupů zaslaných pí. Náhlovskou.  

7. Předsedům přijímacích komisí byl rozeslán materiál týkající se organizace přijímacího 

řízení. Materiál je nutné důkladně prostudovat, zejména změny vycházející z novely VŠ 

zákona! (Uchazeč může nahlížet do výsledků testů až po obdržení rozhodnutí o přijetí či 

nepřijetí, nikoliv dříve!)  

8. Přijímací řízení: financování VVŠ je navázáno na počet přepočtených zapsaných 

studentů („nerecyklantů“) k roku 2015 +- 10 %. Pro PF UJEP to znamená mít minimálně 

906 zapsaných studentů do všech 1. roků studia (Bc. + NMgr. + Mgr. + Ph.D.). 

9. GDPR: Státní závěrečné zkoušky v zářijovém termínu budou již vypisovány výhradně 

jako zkouškové termíny předmětů do IS STAG. Pověřené osoby na katedrách zajistí, aby 

tyto termíny byly vypsány nejpozději do 20. 8. 2018 a aby byl nejzazší možný termín 

odepsání z předmětu SZZ 5 dnů před konáním SZZ. 

10. Akreditace:  

a) RpVH byly odeslány kompletní akreditační spisy HVPP, VVPP, HTP, TVV, TVB, 

DPPV.  

b) Dne 13. 6. 2018 od 10:00 hod. se v č. CS502 uskuteční první informační schůzka 

k akreditacím. (V první polovině září budou následovat další 2 informační schůzky.) 

c) Novela vysokoškolského zákona: Umožní pro akademický rok 2019/2020 ještě 

přijímat studenty do studijních oborů, kterým končí akreditace do 31. 12. 2019. 

Studijní programy budou všechny automaticky akreditovány do 31. 12. 2024, avšak po 

uplynutí termínů současných akreditací už pouze na dostudování stávajících studentů.   

 

doc. Brtnová-Čepičková 

11. Erasmus+: Stále zbývají finance na několik mobilit zaměstnanců v roce 2017/2018 

v rámci programu Erasmus+. Výukové pobyty či školení musí být ukončeny do 30. 9. 

2018. Dokumenty se odevzdávají na Oddělení vnějších vztahů rektorátu. Více informací 

zde: https://www.ujep.cz/cs/13804/volna-mista-vyukove-pobyty-skoleni-zamestnancu-

ujep-programu-erasmus-akademickem-roce-2017-18.  

12. Další podpora mezinárodní spolupráce 2018 - aktivita B: PF podala v květnové 

uzávěrce jednu žádost (KHV) v rámci této aktivity, žádost byla schválena. Další uzávěrka 

bude 28. 8. 2018, financí je prozatím dost (více než 500 tis. Kč), akce musí být 

realizované do konce kalendářního roku. Více informací zde: 

https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2.  

13. Zhodnocení DVU: Akce se celkově velmi povedla. Největší problém byla komunikace na 

jednotlivých fakultách o programu, který fakulta nabídne. To způsobilo, že teprve krátce 

před akcí byl znám program DVU, a nebylo proto možné akci vhodně propagovat. 

Rektorát proto požádal pracoviště fakult o vstřícnější přístup v příštím roce. Zároveň 

poděkoval všem zaměstnancům, kteří se podíleli na letošním ročníku. 

https://www.ujep.cz/cs/13804/volna-mista-vyukove-pobyty-skoleni-zamestnancu-ujep-programu-erasmus-akademickem-roce-2017-18
https://www.ujep.cz/cs/13804/volna-mista-vyukove-pobyty-skoleni-zamestnancu-ujep-programu-erasmus-akademickem-roce-2017-18
https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2
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14. Spolupráce s Ústeckým krajem: Na základě proběhnutého auditu dřívějších projektů 

žádá rektorát o důsledné dodržování pravidel uvedených ve smlouvě.  

15. MŠMT vyhlásilo Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 

2019. V programu budou podporovány projekty cílené na tyto aktivity:  

a) rozvoj systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a/nebo tvůrčích činnosti s 

důrazem na zapojení všech aktérů;  

b) rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti;  

c) elektronizace správní agendy vysoké školy (včetně přijímacího řízení a dokladů o 

průběžných i celkových výsledcích studia).  

UJEP může podávat celkem 4 projekty (jako řešitel či spoluřešitel), z toho si dva 

ponechává na řešení komplexních oblastí. 

16. Upozorňujeme řešitele projektů (SGS a IG) na nutnost čerpat přidělené prostředky. 

Prostředky musí být vyčerpány do konce listopadu 2018.  

17. Informace o projektu MAP - Místní akční plán vzdělávaní: Ve spolupráci s MAS 

Labské skály bude probíhat v následujících 3 letech projekt na rozvoj kvalitního 

vzdělávání žáků ZŠ Více o projektu: http://www.mapls.cz/uvod/. Projekt je zaměřen na 

vzdělávání učitelů. V době, kdy se budou učitelé školit, budou fakulty UJEP zajišťovat 

program pro žáky druhého stupně ZŠ. Do projektu se zapojily téměř všechny fakulty. 

V projektu budou tyto pozice „garant implementačních aktivit“ – tj. akademik, který bude 

zajišťovat metodicko – didaktické kvality vzdělávacího programu pro žáky ZŠ, provede 

výběr realizátorů, kteří uskuteční dílčí semináře aj. Obecně předpokládáme, že největší 

zátěž bude spočívat na studentech fakulty, kteří kurzy povedou. V projektu mají (studenti) 

pozici „realizátora implementačních aktivit“. Další rolí bude doprovod žáků na aktivity.  

Všechny pozice budou mít uzavřenou DPP. Termíny akcí: „druhá polovina ledna“ a 

„konec května až začátek června“ v letech 2019 až 2021, vždy cca 14 dnů.  

 

Různé 

• Pozvánka na přednášku amerického hosta KBOH dne 21. 6. 2018. 

• Děkan poděkoval za dosavadní spolupráci odcházejícímu vedoucímu KBOH dr. 

Kotenovi. 

• Předáno blahopřání prof. Fialovi (KHV) k ceně ministra kultury za celoživotní práci. 

 

Děkan popřál všem přítomným pohodové a klidné léto. 

 

Příští PVP se uskuteční 11. 9. 2018 od 14 hod. 

 

 

 

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP 

Zapsal: dr. Bertl    

 

přílohy:  

• lhůtník 

http://www.mapls.cz/uvod/
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LHŮTNÍK – příloha k zápisu z PVP ze dne 12. 6. 2018 

 

 
• Dne 13. 6. 2018 od 10:00 hod. se v č. 502 uskuteční první informační schůzka k akreditacím. (V 

první polovině září budou následovat další 2 informační schůzky.) 

 

• Do 27. 6. 2018 je třeba nahlásit pí. Svobodové zástupce do taláru na letní promoce. Ty se 

uskuteční v termínu pondělí 2. 7. 2018 (od 9, 11, 14 hod.); úterý 3. 7. 2018 (od 9, 11, 14 

hod.); středa 4. 7. 2018 (od 9, 11 hod.). 

 

• Do 30. 6. 2018 je třeba provést opravy v editaci předmětů  IS STAG podle kontrolních výstupů 

zaslaných pí. Náhlovskou.  

 

• Státní závěrečné zkoušky v zářijovém termínu budou již vypisovány výhradně jako zkouškové 

termíny předmětů do IS STAG. Pověřené osoby na katedrách zajistí, aby tyto termíny byly 

vypsány nejpozději do 20. 8. 2018 a aby byl nejzazší možný termín odepsání z předmětu SZZ 5 

dnů před konáním SZZ. 

 

 


