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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 4/2019 

 

Rozšiřující kurzová výuka 
kateder výchov PF UJEP 

 
 

1. Děkan PF UJEP vydává tuto směrnici za účelem sjednocení kurzové výuky na katedrách výchov 
PF UJEP – tj. kateder tělesné výchovy a sportu, hudební výchovy, výtvarné kultury a 
výchov uměním. 

 

2. V rámci rozpočtu PF UJEP je pro každý finanční rok stanovena závazná maximální suma, která 
bude použita pro pokrytí nákladů vzniklých s povinnou nebo povinně volitelnou (rozšiřující) 
výukou na výše uvedených katedrách. 

 

3. Suma uvedená v předchozím bodě tohoto předpisu bude alokována mezi pracoviště PF UJEP 
(uvedená v bodě č. 1 této směrnice) podle počtu financovaných studentů zapsaných na těchto 
katedrách – dle údajů uvedených  SIMS v předchozím finančním roce. Konečné schválení užití 
takto vypočtené sumy je v kompetenci správce rozpočtu – na základě návrhu příkazce operace – 
tj. vedoucího příslušné katedry. 

 

4. O sumě uvedené v bodě č. 2 této směrnice rozhodne vedení PF UJEP po schválení rozpočtu PF 
UJEP na příslušný kalendářní rok. Je-li nutné realizovat příslušný kurz v období od ledna 
příslušného finančního roku do okamžiku rozhodnutí o řešení úhrady nákladů na tyto kurzy, je 
věcí vedoucího každé dotčené katedry, aby si vytvořil potřebnou finanční rezervu v předchozím 
finančním roce nutnou ke krytí kurzů ve finančním roce následujícím. 

 

5. Pokud alokovaná částka (vypočtená dle algoritmu v bodě č. 3 tohoto předpisu) nepostačí na 
úhradu nutných nákladů spojených s kurzovou výukou, je plně v kompetenci vedoucího příslušné 
katedry rozhodnout o řešení, které spočívá buď v korekci nákladů kurzu, resp. jejich rozsahu, 
nebo v zapojení dalších finančních zdrojů. 

 

6. Z takto alokovaných finančních prostředků nelze hradit žádné osobní náklady (tj. ani mzdy ani 
jiné odměny).  

 

7. Tato výše stanovená pravidla jsou závazná. Měněna mohou být jen dalším vnitřním fakultním 
předpisem nebo jednorázově na základě výjimky udělené děkanem PF UJEP.  

 

Tato směrnice nabývá platnosti 1. 6. 2019. Pro rozpočtovou kapitolu týkající se KTVS nabývá 
účinnosti dne 1. 6. 2019 (tato kapitola je již v rozpočtu pro finanční rok 2019 vytvořena), počínaje 
letním semestrem ak. roku 2019/2020 nabývají účinnosti tato ustanovení pro zbývající katedry PF 
UJEP uvedené v bodě 1 této směrnice. Tato směrnice platí do odvolání; neruší, nemění ani 
nedoplňuje žádný jiný fakultní předpis. 
 

V Ústí nad Labem dne 28. 5. 2019 

 

 

 

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
děkan PF UJEP Ústí n. L. 

 
Zpracoval: 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D., finanční manažer PF UJEP 


