
č.j. 43/2018/01931  PID P2018-038441 

1 

 

Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP 

dne 10. 12. 2018 
 

 

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

 

Omluveny: doc. Brtnová-Čepičková, dr. Procházková  

 

 

Předmět jednání: 
 

prof. Doulík 

1. Děkan informoval o dopisu náměstka ministra MŠMT Dolečka, který se týká fondu „F“ 

na mzdy akademických pracovníků PF pro rok 2019. Celkem bude pro všechny PF v ČR 

rozdělena částky 115 mil. Kč. V současné době připomínkuje asociace děkanů PF 

vyhlášení této podpory. 

2. Děkan informoval členy kolegia o předložené novele zákona o pedagogických 

pracovnících a jednání, které o této novele proběhne na MŠMT dne 13. 12. 2018. 

Asociace děkanů předloží k novele své stanovisko, děkan informoval o připomínkách 

zaslaných za PF UJEP. 

3. Informace z kolegia rektora (4. 12. 2018): 

 Návrh OV Učitelství byl předložen VR UJEP k hlasování per rollam dne 7. 12. 2018. 

 Dne 11. 12. 2018 bude vybírat komise z návrhů projektů v rámci IP 2019 – za PF je 

členem komise proděkan doc. Škoda. 

 Prorektorka dr. Chvátalová informovala, že již jsou v SIMS finální výstupy o počtu 

studentů k 31. 10. 2018. 

 Kvestor upozornil na nutnost čerpání finančních prostředků z projektů, kapitoly TA 15 

a TA 16. 

 V rámci IGA UJEP bylo na léta 2019 a 2020 podáno celkem 17 návrhů v celkovém 

objemu 7,34 mil. Kč. O udělení projektů rozhoduje Grantová rada UJEP. Do 2. kola 

výzvy „postdoktorand“ byly podány 3 návrhy. 

 Rektor jednal s představiteli Ústeckého kraje o projektu Smart Akcelerátor II a o 

výstavbě parkovacího domu v Masarykově nemocnici. 

 Rektor jednal s primátorem města Ústí nad Labem o aktuálním stavu prodeje objektu 

UJEP v Hoření 13. 

 Prorektor doc. Novák informoval o počtech podpořených projektů GA ČR (3) a TA 

ČR Zéta. 

 Prorektor doc. Novák informoval, že od 1. 1. 2019 začne řešení 3 klíčových aktivit 

v projektu U21-KVAK, kde se předpokládá zapojení fakult (mezinárodní spolupráce). 

 V rámci podpory Ústeckého kraje je připraveno celkem 22 žádostí o podporu v 7 

oblastech v celkové výši 10 mil. Kč. O jejich podpoře bude jednáno v rámci rady ÚK 

a zastupitelstva ÚK. 
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 Prorektor dr. Zukerstein předložil návrh Harmonogramu vypracování dodatku ke 

Zprávě o vnitřním hodnocení kvality UJEP v roce 2019 – děkani budou vyzváni 

k součinnosti. 

 Kvestor informoval o nařízení vlády zvyšující minimální mzdu a minimální zaručenou 

mzdu – PF již v této souvislosti provedla analýzu a upravila platové výměry těch 

zaměstnanců, kterých se změna dotkne (od 1. 1. 2019). 

 

doc. Škoda 

4. Od 10. 12. 2018 je otevřeno hodnocení výuky v IS STAG za ZS akademického roku 

2018/2019. Je třeba neprodleně založit dotazníky B pro hodnocení výuky studenty v IS 

STAG. Dotazníky B mohou zakládat garanti předmětů nebo vedoucí kateder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: 

dr. Bertl 


