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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 3. 6. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Z jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ve Sněžné: novela zákona o
pedagogických pracovnících, zapojení pedagogických fakult do nově vypsaných
projektových výzev, hodnocení tvůrčí činnosti na pedagogických fakultách, koordinace
s Asociací děkanů přírodovědeckých fakult v oblasti doplňujícího pedagogického studia
(dále viz body dr. Zilchera).
2. Akademickému senátu PF UJEP byl předložen návrh organizační změnu týkající se
transformace katedry pedagogiky. Z původní katedry pedagogiky vznikne Katedra
speciální a sociální pedagogiky a Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín. (U
katedry psychologie je po všech stránkách zachován status quo.)
3. Změna termínu zasedání Vědecké rady PF UJEP – zasedání se z organizačních důvodů
místo 26. 9. 2019 uskuteční až 3. 10. 2019.
doc. Šimonová
4. Nabídka využít propagaci na Online veletrhu VŠ (studuj.to) za 29.500,- Kč/rok –
kolegium nedoporučuje k využití.
5. Nabídka spolupráce s Ukrainian Engineering Pedagogics Academy – přeposláno doc.
Kuchařovi na FSI (proděkan pro vnější vztahy), navážou kontakt.
6. Nabídku stipendií Fulbrightova programu pro studenty i akademiky – navrhujeme
rozeslat vedoucím kateder pro info, nabídka je stejná jako v minulých letech.
dr. Zilcher
7. Ze strany organizace MENZA České republiky přišla nabídka semináře pro studenty PF
UJEP na téma „Nadaný žák“. Studenti získají tištěné materiály a v průběhu
tříhodinového semináře se budou střídat dva lektoři. Vedení PF UJEP souhlasí s realizací
školení, avšak v období od konce října do poloviny listopadu. Studenti budou
informování dva týdny před realizací.
8. Ze zasedání Asociace děkanů:
a. TA ČR: Program BETA 2 byl schválen s prodloužením do roku 2024, avšak
nebyly schváleny podprogramy v rámci BETA 2 pro nové resorty. Tedy ani
MŠMT nemá schválené alokace. Z tohoto důvodu bude vypisování výzkumných
potřeb omezeno do schválení finančních prostředků. Lze očekávat, že se plošné
vypsání potřeb prodlouží až na konec roku (oproti předpokládanému červnu až
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září). Aktuální výzkumné potřeby připravené k vyhlášení na konci června:
„Analýza vývoje vzdělávání žáků na středních školách v ČR“ – 8 mil. Kč; na
podzim 2019 bude vyhlášena výzva „Administrativní činnosti základních škol“
Doba realizace: 2019-2021, 7 mil. Kč.
b. Výzva Inovace v pedagogice: na zasedání Asociace děkanů byly rozdány
výzkumné součásti v kategorii B výzvy. Za PF se nám podařilo vybojovat vedení
přípravy projektové žádosti za B3. Jediná nevýhoda je, že chce participovat
mnoho subjektů pro alokaci 15 mil. Kč. Konkrétně: dvě pracoviště UK Praha, PF
OU, FPE ZČU, PDF UHK. Součást B1 Povede PF UP, je možnost participovat
pro PF UJEP. Na B5 možnost spolupracovat s PED MU a na B6 je možnost
spolupráce s PF JU. Spolupráce na B2 je stále řešena. Bude ujasněno v řádech dní
(předběžný zájem zmínila na PF KTVS), avšak za PF již připravujeme B3, tedy u
B2 bychom byli jako partneři.
• V rámci A1; A2 a B3 je nutné mít námět aktivit + dotazy směrem k MŠMT
zaslané dr. Zilcherovi a Mgr. Mikulecké do 10. 6. 2019. Dne 20. 6. 2019 je
domluvena konzultace s ŘO, kdy dotazy musejí být zaslány týden dopředu. O
info a dotazy k A1 poprosím zástupce KPR, k A2 dr. Říčana a B3 dr.
Svobodu.
9. ZŠ Petrovice: Na základě zaslaných podkladů a žádosti ZŠ Petrovice kolegium děkana
doporučuje zařazení do sítě spolupracujících škol PF UJEP.
10. Personální záležitosti: připomínáme, že se blíží se konečný termín k odesílání přihlášek
do VŘ na OA.
11. PF měla stánek v sobotu na Milada Run, kde byl presentovaný EEG Biofeedback ze
strany Centra pro sociální inovace a inkluze ve školství. Z akce je velice pozitivní zpětná
vazba plus nabídka další spolupráce. Děkuji všem zúčastněným.
12. Rektorát organizuje schůzku s prorektorkou Chvátalovou, ohledně zřízení Poradenského
centra. Jsou pozváni všichni zástupci poradenství vedeného na UJEP. Schůzka se koná
příští týden 4. 6. 2019 v 10 hod. v kanceláři 4.12 v budově rektorátu. Za vedení PF se
zúčastní Mgr. Černý.

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