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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 25. 3. 2019
Přítomni:

doc. Škoda, doc. Šimonová, dr. Balkó, dr. Bertl, mgr. ing. Černý,
ing. Hřebejková, dr. Zilcher

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Děkan informoval členy kolegia o schválení návrhu rozpočtu provozních prostředků PF
pro rok 2019 na úrovni vedení UJEP.
2. Byla diskutována problematika fondu „F“ – resp. bude připraven návrh alokace vybraných
kapitol rozpočtu projektu mezi PF, FF a PřF dle počtu studentů učitelství ve vazbě na
studijní program/obor – dle zadání projektu.
3. Byla předána informace, že akce „Ukliďme Klíši, ukliďme Střižák“ se bude konat 9. 4.
2019. PF zajistila nákupem pomůcek (odpadní pytle, gumové rukavice).
dr. Balkó
4. V září 2019 bude v rámci programu TA ČR vyhlášena výzva typu Eta a Zeta.
5. Byl diskutován systém prezentací elektronických opor PF (Moodle), bohužel systém
nepracuje adekvátně a bude hledáno řešení.
6. V souvislosti s přípravou hodnocení akademických pracovníků PF dr. Balkó vyzve
všechny vedoucí kateder a CJP k verifikaci dat členů kateder (za roky 2016 a 2017).
mgr. ing. Černý
7. Dne 21. 3. 2019 proběhlo školení tajemníků a sekretářek kateder ve věci nového
přihlašování studentů k SZZ a obhajobám kvalifikačních prací (Mgr. Bláhová, Mgr.
Černý); Mgr. Bláhová vytvořila manuál – bude zaslán tajemníkům a sekretářkám kateder.
8. Dne 22. 3. 2019 operativní schůzka s CPP ohledně nového modelu praxí; po ukončení
revize spolupracujících institucí oborovými didaktiky (30. 4. 2019) bude iniciována v této
věci schůzka s oborovými didaktiky a konzultovány navržené změny a úpravy.
9. Vedoucím kateder PF bude zaslána kalkulace finanční podpory pro tvorbu akreditačních
spisů; aktuálně podpora při tvorbě studijních plánů. Podpora je vyčleněna z rozpočtu
KA03 projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce (kontaktní
osoby: garant KA03 Mgr. Černý; manažerka KA03: Diana Koutná,
diana.koutna@ujep.cz ), podpora se týká PF, FF i PřF.
10. Byl představen návrh spolupráce mezi PF UJEP a ZŠ Předlice; kolegium děkana se
kladně vyjadřuje k tomuto návrhu a deleguje na CPP tvorbu smlouvy o spolupráci.
11. Informoval o počtu přihlášených: 2.130 e-přihlášek, 787 převedených a papírových
přihlášek, 1.493 přihlášek bylo zaplaceno.
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doc. Šimonová
12. Do 31. 3. 2019 bude uzavřeno druhé kolo výběrového řízení projektu Erasmus.
13. Byla připomenuta návštěva velvyslance USA dne 27. 3. 2019 ve velké aule PF.
dr. Zilcher
14. Předána informace o projektu PREGRADUAL. Nyní se čeká na postoupení časového
plánu realizace celého projektu ze strany MŠMT.
15. Podklady pro zpracování Výroční zprávy o činnosti PF za rok 2018 byly zaslány, do 15.
4. 2019 bude rozesláno katedrám PF k připomínkování.
16. Jako podklad pro program Dne vědy a umění zpracují katedry tematickou osnovu a
odešlou p. Mindákovi.
17. Jednání vedení PF se všemi členy KHV proběhne 10. 4. 2019 v 15:00 hod. v zasedací
místnosti CS 502. Další jednání tohoto typu postupně se všemi katedrami PF budou dále
konkretizována.
18. Byl diskutován záměr aktualizovat pro Den otevřených dveří motivační video.
19. Kolegium děkana souhlasí s tím, aby nový ceník vstupného do sportovní haly PF byl
evokován až po získání relevantního stanoviska k záměru zpoplatnit zařízení pořízené
z projektových zdrojů.
20. Kolegium děkana souhlasí s tím, aby byla zařazena dvě další zařízení do kategorie
spolupracujících institucí PF. Jedná se o ZŠ Ústí nad Labem, Předlice a Úřad práce v Ústí
nad Labem. Se ZŠ Předlice je navázána dlouhodobá spolupráce formou řady projektů a
s Úřadem práce byla smlouva o spolupráci podepsána, avšak za minulého vedení a je
zapotřebí smlouvu inovovat. Za administraci smluv o spolupráci zodpovídá Mgr. Bauer.
21. Po diskusi v kolegiu bylo rozhodnuto, že návrh p. Mindáka na zřízení „čítárny“ pro
studenty nebude ze strany PF podporován.

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
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