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Zápis z  porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP - 

dne 11. 12. 2018 
 

 

děkan 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 tohoto 

objektu – je umístěn na fakultním webu. 

2. Děkan informoval o dopisu europoslankyně Olgy Sehnalové ve věci zařazení tématu 

spotřebitelské vzdělávání do studijních plánů studijních programů zaměřených na přípravu 

učitelů. Děkan paní europoslankyni odpověděl s tím, že bude toto téma reflektována jako 

další průřezová témata (formou volitelných kurzů). 

3. Děkan informoval o dopisu náměstka Dolečka, který se týká fondu F na mzdy 

akademických pracovníků PF pro rok 2019. Celkem bude pro PF rozdělena částky 115 

mil. Kč. V současné době připomínkuje asociace děkanů PF vyhlášení této podpory. 

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

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

děkanů předloží k novele své stanovisko, děkan informoval o připomínkách zaslaných za 

PF UJEP. 

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

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

 Dne 11. 12. bude vybírat komise z návrhů projektů v rámci IP 2019. 

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

studentů k 31. 10. 2018. Zatím není jasné, jak UJEP (ne)naplnila limit studentů. 

 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 primátorem města Ústí nad Labem o aktuálním stavu prodeje objektu 

UJEP v Hoření 13. 

 Prorektor doc. Novák informoval o počtech podpořených projektů GAČR (3) a TAČR 

Zéta. 

 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. 

 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. 
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6. Nové vnitřní normy: 

Směrnice rektora č. 6/2018 Standardy studijních programů UJEP, Příkaz kvestora č. 

2/2018 Opatření týkající se oběhu a předkládání podkladů a účetních dokladů v souvislosti 

se závěrem roku 2018. 

 

doc. Škoda  

7. Od 10. 12. 2017 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. 

8. Dne 19. prosince 2018 odejde na NAÚ žádost o institucionální akreditaci celkem 7 oblastí 

vzdělávání. IA Neučitelská pedagogika a IA Tělesná výchova a sport; Kinantropologie 

byly již schváleny VR UJEP. Poslední z nich, Učitelství, je schváleno Vědeckou radou 

UJEP per rollam. Ke stejnému datu odejdou na NAÚ i žádosti o akreditaci všech 4 našich 

doktorských studijních programů. Zbývající dvě programové akreditace (PHOHŽ, ČJMF) 

– v únoru se uskuteční jednání pracovní skupiny RpVH (vlastní hodnotící zpráva garanta).  

 

 

Ing. Kubištová (zástup za dr. Procházkovou – SC) 

9. PřF otevřela diskuzi, kam ukládat velké objemy dat z projektů  - dr. Vaibar doporučil 

využívat službu GSuite https://ci.ujep.cz/index.php/GSuite nebo se obrátit na CI a 

dohodnout prostor na univerzitních discích. 

 

 

Ostatní: 

KHV PF UJEP srdečně zve na adventní koncerty: 

 

16. 12. v 19 h - kostel Sv. Floriana v Krásném Březně - Rybova vánoční mše 

17. 12. v 19 h -  kostel v Libochovanech - Rybova vánoční mše 

18. 12. v 11 h -  PF UJEP -  Rybova vánoční mše 

19. 12. v 18 h - kostel Sv. Vojtěcha - Adventní koncert KHV PF UJEP 

20. 12. v 19 h - KD Teplice - Rybova vánoční mše se Severočeskou filharmonií Teplice 

 

Na závěr popřál děkan všem přítomným klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2019. 

 

Příští PVP se uskuteční 15. 1. 2019 od 14 hodin. 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP 

 

 

Zapsala: L. Svobodová    

https://ci.ujep.cz/index.php/GSuite

