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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 1. 4. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Předána informace o jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR.
2. Projekt rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na
přípravu pedagogických pracovníků na rok 2019 (Fond F) – je v mezifakultním
připomínkovém řízení. Finanční prostředky se dělily mezi PF, FF a PřF v poměru k počtu
studentů učitelství v magisterských studijních programech. Trojstrannou smlouvu mezi
PF, FF a PřF připraví Dr. Bertl.
3. Akce „Ukliďme Klíši, ukliďme kampus“ se bude konat dne 9. 4. 2019 od 13-18 hod.
Studenti a akademici z PF se budou podílet na dobrovolném úklidu Klíše. Následovat
bude grilování (15-17 hod.) konané před 50 barem (parkovací místo pro handicapované).
Fakulta dále daruje 20 ks pogumovaných textilních rukavic pí. Dr. Morvayové a podpoří
tak symbolicky akci celostátní. Za vedení PF se zúčastní Mgr. Ing. Černý.
4. Na Sportovní den rektora dne 10. 4. 2019 bude vyhlášeno rektorské volno.
5. Pozvánka na vernisáž výstavy „km“ v Galerii Koridor. Vernisáž se uskuteční 3. 4. 2019
od 17 hod. Za děkanát se zúčastní Ing. Mgr. Černý, MSc. Výstava potrvá do 4. 5. 2019.
dr. Balkó
6. Informoval o Inovační strategii ČR přijaté Radou pro výzkum, vývoj a inovace – pro roky
2019-2013.
mgr. ing. Černý
7. Kolegium děkana projednalo a schválilo revizi Směrnice děkana PF UJEP v Ústí n. L. č.
6/2017 Činnost studentů prezenční formy studia doktorských studijních programů na
pracovištích PF UJEP; kolegium děkana konstatovalo, že další vymezení činností v rámci
doktorského stipendia ponechává v kompetenci oborových rad (tato další vymezení nesmí
rozporovat ustanovení obsažené v Úplném znění Studijního a zkušebního řádu pro
studium v doktorských studijních programech Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem ze dne 16. 5. 2018 registrovaného MŠMT ČR podle § 36 odst. 2 a 5 zákona
o vysokých školách 111/1998 Sb. dne 16. 5. 2018 pod č.j. MSMT-13607/2018).
8. Na základě jednání s doc. Šimonovou, proděkankou pro vnější vztahy PF, a Mgr.
Klenerovou, manažerkou pro vnější vztahy PF, budou ze Stipendijního fondu PF UJEP
uvolněny prostředky pro podporu studentských mobilit; systém podpory bude spuštěn od
1

č.j. 43/2019/00538

PID P2019-011585

akademického rok 2019/2020 (podrobné informace budou zaslány členům Stipendijní
komise).
9. Proděkan pro studium obdržel žádost FF UJEP o součinnost při propagaci prvního ročníku
studentské a doktorandské konference Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední
Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace (27. - 28. 11. 2019). Kolegium děkana se
vyjádřilo kladně k této žádosti a pověřuje proděkana pro studium a PR pracovníka PF
propagací konference, příp. aktivní účasti na ní.
doc. Šimonová
10. Poděkovaní vedení PF všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu setkaní s panem
velvyslancem USA.
11. Objevil se problém s nemožnosti odesílat v příloze dokumenty ve formátu „docm“.
Informaci CI UJEP předá Dr. Zilcher.
dr. Zilcher
12. Kolegium schvaluje dokument RASCI matice zodpovědnosti vedení PF UJEP, do kterého
lze nahlédnout pro řešení agendy. Dokument striktně vychází z organizačního řádu PF
UJEP a bude tvořit jeho (zveřejněnou) přílohu.
13. Pro potřeby děkanátu je vhodné zřídit sdílený vnitřní disk, který zařídí oddělení ICT REK.
Zajistí Dr. Zilcher. Přístup bude jen pro vedení PF (+ manager pro legislativní záležitosti).
14. Dr. Zilcher zajistil dílčí korekce webu fakulty – zajistil Mgr. Čurda.
15. Na základě změny organizačního řádu a agend jednotlivých resortů je nutné zajistit změnu
i v informačních systémech UJEP (budu řešit Dr. Bertl, Ing. Hřebejková) a zařadit také
jednotlivé managerské vztahy v IMIS, které vycházejí z OŘ a RASCI.
16. Ve středu 3. 4. 2019 proběhne VVŘ. Do výběrového řízení je přihlášeno: na vedoucího
katedry KTVS jeden uchazeč; na OA na KPG 4 uchazeči; na lektora KHV jeden uchazeč
a na OA na KPSYCH taktéž jeden uchazeč.
17. Na základě jednání s prorektorem doc. Novákem bude na PF připravována projektová
žádost na výzvu OPVVV č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II. Přípravou projektu
předběžně pověřena Dr. Wedlichová, Mgr. Mikulecká (projektový developer), podporou
při tvorbě žádosti bude Dr. Zilcher.
18. PF odpoví na projektovou výzvu OPVVV č. 02_19_076 Inovace v pedagogice. Tvorbou
projektové žádosti předběžně pověřen Dr. Zilcher a Mgr. Mikulecká (projektový
developer).
19. Po projednání v kolegiu děkan souhlasí s podporou Těchto akcí KANGL: „The funky
little Journal“ a „The UJEP Student Film Festival“.
20. Ve věci spolupráce s firmou Česká digitální společnost bylo odsouhlaseno bezplatné
umístění propagačního stánku se službami pro studenty (na 3 dny), další spolupráci
projedná Dr. Zilcher a Ing. Hřebejková.
21. Plán propagačních akcí KTVS bude postoupen ke konečnému stanovisku ved. KTVS.
22. Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 se chce stát fakultní školou.
Nejdříve je možné spolupracovat s PF jako škola „spolupracující“, po roce je nutné
spolupráci vyhodnotit a teprve pak je možné případně změnit status na „fakultní“. Vedení
PF pověřuje Dr. Círuse informováním této organizace. Dále upozorňujeme CPP, že
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agendu smluv tohoto typu řeší (vč. evidence) CPP. Konzultace k obsahu smluv může
poskytnout Dr. Bertl.

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