
 

 

Akademický senát Pedagogické fakulty  

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. 

 

Zápis č. 9/2015 

 z hlasování formou per rollam akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného v období od 4. 10. do 8. 10. 2015 
 
 
Členové AS PF UJEP: Mgr. Štefan Balkó, Ph.D.; Mgr. David Cihlář; Mgr. Lukáš Círus; 
Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.; Mgr. Roman Kroufek; Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.; PhDr. Iva 
Wedlichová, Ph.D.; Bc. Ludmila Dubinská; Pavel Fousek; Klára Ligurská; Laura Pérezová; 
Mgr. Tomáš Suk; Bc. Veronika Vondrová 

 

Členům AS PF UJEP byla dne 4. 10. 2015 elektronicky zaslána žádost předsedy AS PF UJEP 

Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D. o vyjádření se k návrhu usnesení (viz níže) formou per rollam 

podle článku 4 odst. 18 volebního a jednacího řádu AS PF. Termín byl stanoven „do 8. 10. 

2015, 10:00 hod“. Členům AS PF UJEP byl zaslán podkladový materiál Mimořádné přijímací 

řízení pro akademický rok 2015/2016 pro studijní obor Speciální pedagogika – poradenství ve 

studijním programu N7506 Speciální pedagogika v kombinované formě studia a pro studijní 

obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy ve studijním programu M7503 Učitelství pro 

základní školy v kombinované formě studia a žádost děkana PF UJEP o projednání 

a schválení daného materiálu spolu s textem společného memoranda pedagogických fakult, 

které bylo přijato na jednání Asociace děkanů pedagogických fakult. 

 

Ve stanoveném termínu se k předloženému materiálu vyjádřilo celkem 12 členů AS PF UJEP. 

Jeden člen AS PF UJEP se ve stanovené lhůtě nevyjádřil a v souladu s volebním a jednacím 

řádem AS PF UJEP se má za to, že se zdržel hlasování. Usnesení tedy bylo schváleno. 

 

Vyjádření k podmínkám mimořádného přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro 

studijní obor Speciální pedagogika – poradenství a pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň 

základní školy 

 

AS PF UJEP v souladu s §27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů schvaluje podmínky mimořádného přijímacího řízení 

pro akademický rok 2015/2016 pro studijní obor Speciální pedagogika – poradenství ve 

studijním programu N7506 Speciální pedagogika v kombinované formě studia a pro 

studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy ve studijním programu M7503 

Učitelství pro základní školy v kombinované formě studia. (hlasování: 12 pro – 0 proti – 1 zdržel(a) 

se hlasování) 

 

Zapsal: Z. Svoboda 

 

 Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 

 předseda AS PF UJEP 


