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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP 

dne 19. 11. 2018 
 

 

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

ing. Hřebejková, dr. Bertl 

 

Omluven: x x x  

 

 

Předmět jednání: 
 

prof. Doulík 

1. Kolegium děkana projednalo a schválilo dislokaci pracovníků v objektu „vilky“ České 

mládeže 8. Rozdělení pracoven bylo konzultováno s příslušnými pracovníky. Zahájení 

stěhování do vilky je stanoveno na leden 2019, bude v kompetenci vedoucích CPP a CCV, 

jak bude objekt aktuálně obsazen. V této souvislosti byl vydán Provozní řád (dr. Bertl) 

tohoto objektu – je umístěn na fakultním webu. 

2. Jednání AS PF dne 21. 11. 2018 se zúčastní děkan, proděkan doc. Škoda a dr. Bertl. 

3. Děkan informoval o jednání s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dr. 

Dolečkem, které proběhlo na MŠMT dne 15. 11. 2018. Podal základní informace o vývoji 

v projektech F1 (praxe) a F2 (mzdy) na rok 2019. 

4. Děkan poděkoval všem členům pracovníkům, kteří se ve středu 14. 11. 2018 zúčastnili 

zasedání akademické obce PF. Zpráva děkana o činnosti PF UJEP v roce 2018 je 

k dispozici na https://www.pf.ujep.cz/cs/6809/zprava-dekana-pro-akademickou-obec-

2018. 

 

 

dr. Procházková 

5. Kolegium děkana na základě doporučení metodika CPP PF UJEP a proděkanky dr. 

Procházkové, doporučilo uzavření smlouvy o spolupráci s malotřídní základní školou 

v Malečově (Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, ředitel 

Mgr. Peter Daško). Spolupráce – didaktika TV, zejména výuky plavání, praxe studentů, 

možnost spolupráce na závěrečných pracích studentů učitelství.  

6. Dr. Procházková informovala prosbě rektorátu o součinnost při sestavování týmu studentů 

a zaměstnanců pro spolupráci se smluvními partnery UJEP v oblasti sportu – v oblasti 

odborných školení pro hráče a trenéry. Odměny i náklady na akce budou hrazeny ze 

zdrojů. Dr. Procházková se v této záležitosti spojí s vedením KTVS a pověří PR 

pracovníka sestavením týmu studentů. 

7. Bylo uzavřeno výběrové řízení na studentské studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+. 

Na výjezdy pro LS 2018/2019 bylo vybráno celkem 15 studentů, z toho 7 na studijní 

pobyty a 8 na pracovní stáže. Počet vybraných se oproti loňsku zvýšil. 

https://www.pf.ujep.cz/cs/6809/zprava-dekana-pro-akademickou-obec-2018
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8. Na základě výběrového řízení bylo zařazeno do plánu výjezdů akademických pracovníků 

UJEP na výukové pobyty a školení v rámci programu Erasmus+ v akad. roce 2019/2020 

celkem 20 akademických pracovníků PF UJEP. 

 

 

doc. Brtnová-Čepičková 

9. Členové kolegia se seznámili s návrhem PřF UJEP na vybudování datového centra v 

rámci IGA UJEP. Kolegium se po debatě a vyjádření navrhovaného spoluřešitele z PF 

UJEP vyjádřilo k návrhu negativně.  

 

 

Různé 

 PR pracovník PF oznámil výsledek studentské soutěže na výmalbu stěn Studovny PF. Bc. 

Karolína Neumann z KVK je autorkou vítězného návrhu. 
 

 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: 

dr. Bertl 


