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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 20. 5. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Host (k bodu 1): Mgr. Čápová, 32. ZŠ Neštěmice

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Byly předestřeny dva body ke společnému řešení:
 Rozšíření výstupních kompetencí absolventů studijního programu „sociální
pedagogika“ směrem k jejich budoucímu uplatnění jako sociálních pedagogů na
školách v souvislosti s chystanými legislativními změnami. PF je připravena rozšířit
kompetence absolventů předmětného oboru v rámci nové akreditace (tzn. polovina
roku 2020), dále je možné uvažovat o přípravě kurzu CŽV v trvání jednoho roku –
v této souvislosti je nutné dořešit financování úhrady účastníky kurzu (z úrovně
magistrátu, popř. krajského úřadu).
 Problematika syndromu vyhoření u učitelů v praxi (navržena roční stáž stávajících
pedagogů kompenzovaná výukou studentů učitelství). Tento problém je široký, bude
dále diskutován s odbornými pracovišti fakulty.
2. Jednání o transformaci KPG za účasti členů kateder pedagogiky a psychologie se
uskuteční v úterý 21. 5. 2019 od 15:00 hod. v zasedací místnosti CS-502. Vzhledem
k závažnosti projednávaného tématu doporučuje kolegium děkana všem akademickým
pracovníkům dotčeného pracoviště účast na dané schůzce.
3. Na svém zasedání dne 15. 5. 2019 schválil AS PF UJEP Výroční zprávu o činnosti PF JEP
za rok 2018.
4. Dne 29. 5. 2019 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/7,
místnost C081) se uskuteční Kulatý stůl k analýze společného vzdělávání II. Předmětem
setkání bude představení hlavních závěrů analýzy implementace společného vzdělávání za
období 1. 9. 2016 ‑ 30. 9. 2018. Za PF UJEP se zúčastní dr. Svoboda.
5. ZŠ a MŠ Petrovice projevila zájem o spolupráci s PF UJEP, který je předběžně
akceptován. Návštěvou školy je pověřen proděkan Dr. Zilcher, případným jednáním se
spolupracující instituci je pověřen dr. Zilcher a dr. Círus.
6. Schůzka s KHV se uskuteční v pondělí 3. 6. 2019 v 11:00 hod. v zasedací místnosti CS502.
doc. Šimonová
7. Připomínáme, že od 20. do 24. 5. 2019 se koná Erasmus Staff Week.
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dr. Zilcher
8. Vnější výběrové řízení pro akademické a neakademické pracovníky proběhne dne 26. 6.
2019. Čas je stanoven na 10:00 hod. pro akademické pracovníky a 11:30 hod. pro
pracovníka PR.
Komise pro VVŘ na akademické pracovníky:
 Předsedou komise prof. Melichar.
 Členové: KPG: dr. Fischer; KAJ: doc. Orlova; KPR: doc. Šikulová; KVK: dr.
Mladičová; CSIIV: dr. Zilcher.
Komise pro VVŘ na pracovníka PR
 Předsedou komise prof. Melichar.
 Členové: KPG: dr. Fischer; KAJ: doc. Orlova; KPR: doc. Šikulová; KVK: dr.
Hašek; KBO: dr. Jindráček; KHV: doc. Ašenbrenerová; KPS: dr. Wedlichová;
KTVS: doc. Bláha; KVU: dr. Zeman; DEK: Mgr. ing. Černý, externí člen mgr.
Knotek (ČRo Sever). V případě neúčastí mohou pracoviště delegovat své
zástupce – inf. nejpozději do 24. 5. 2019 na ludmila.svobodova@ujep.cz.
9. PF UJEP se nebude zapojovat do výzvy č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II.
Proběhlo několik jednání na PF, včetně mnoha dotazů na řídící orgán. Řídící orgán dal
jasně najevo, že se jedná o výzvu spíše fakultám připravující učitele. Pro PF se jednalo o
podporované aktivity, kterých se PF UJEP nemůže účastnit.
10. Dne 13. 5. 2019 proběhlo zasedání zájemců o přípravu projektových žádostí do výzvy
02_19_076 Inovace v pedagogice. Zatím se plánují připravovat 2-3 projektové žádosti
(KPR, KBO, KPG) do aktivit A. V rámci výzkumných aktivit B je v jednání aktivita 2 a
3, kdy v rámci aktivity 3 plánuje PF UJEP být ve vedení výzkumného týmu a u aktivity
2 spíše jako partner (bude řešeno na asociaci děkanů dne 30. a 31. 5. 2019).
11. Vedení PF děkuje všem zúčastněným na DVU.
12. Za PF UJEP byl přítomen dr. Zilcher na semináři MŠMT s Andreasem Schleicherem,
ředitelem Direktorátu OECD pro vzdělávání a dovednosti s názvem Učitelská profese
v dnešním světě. Hlavní závěry jsou snahy o zvýšení prestiže učitelské profese ve
společnosti, což se ukazuje jako důležitější než případně finanční ohodnocení.

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