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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 10. 6. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

mgr. ing. Černý (dovolená)

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Předložení Plánu personálního rozvoje fakulty na rok 2019 včetně hodnocení plnění Plánu
personálního rozvoje v roce 2018. Kolegium děkana schvaluje Aktualizace PPR 20182022 a vyhodnocení PPR 2018. Do AS PF UJEP budou zaslány materiály k projednání,
následně VR PF UJEP. Zajistí proděkan dr. Zilcher.
2. Příloha I. Osnova plánu investičních aktivit k Plánu realizace Strategického záměru UJEP
na léta 2016–2020 pro rok 2020 – PF UJEP nebude v roce 2020 z fakultního FRIM
realizovat žádné investiční akce přesahující hodnotu 10 milionů Kč.
3. Od 1. 7. 2019 vstoupí v platnost novela Směrnice rektora k organizaci mezinárodních
mobilit na UJEP. Harmonizaci s vnitřními předpisy PF UJEP zajistí proděkanka doc.
Šimonová a dr. Bertl.
4. Do 19. 8. 2019 je možné podávat návrhy na ocenění studentů či absolventů Cenou
ministra školství pro vynikající studenty a absolventy. (Statut Ceny ministra je zveřejněn
zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/cena-ministra-pro-vynikajicistudenty-a-absolventy-a-za?highlightWords=Cena+ministra).
5. Přijímací řízení na akademický rok 2019/2020 – nutno zjistit, aby bylo přijímací řízení
realizováno tak, aby k 31. 10. 2019 nebylo ohroženo dodržení maximálně 10 % poklesu
počtu přepočtených studií zapsaných v prvních ročnících všech typů studijních programů
(B1, M1, N1 a P1 v součtu) ve srovnání s 31. 10. 2017. Zajistí proděkan ing. mgr. Černý.
6. Do 30. 9. 2019 předloží proděkan Dr. Balkó Vlastní hodnotící zprávu o tvůrčí činnosti PF
UJEP za roky 2014–2018. Tato zpráva je součástí vnitřního hodnocení kvality tvůrčí
činnosti, její zpracování vychází z vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování a
vnitřního hodnocení kvality UJEP.
7. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989
v tehdejším Československu. Na UJEP v gesci FF a FUD. PF se svými akcemi připojí
k akcím organizovaným FF. Zapojení PF a akce PF nahlásí děkance prof. Hrubé proděkan
ing. mgr. Černý ve spolupráci s pracovníkem PR.
8. Byl spuštěn pilotní provoz e-shopu UJEP přes společnost Merchator. Na portálu lze
objednávat propagační předměty UJEP a fakult (https://www.merchator.cz/nosim-svouskolu_k1/ujep_k253/). Nabídka e-shopu bude postupně rozšiřována. Nabídku
propagačních předmětů za PF UJEP zajistí pracovník PR.
9. Do 1. 7. 2019 je třeba dokončit přípravy podkladů k výběrovým řízením a nákupům v
rámci projektu U21-MOPR a předat je na OVZ.
10. MŠMT zveřejnilo vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké
školy pro rok 2020. Text výzvy je přístupný na stránkách MŠMT. V rámci programu
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může každá veřejná vysoká škola žádat o poskytnutí dotace na účast v nejvýše 5
projektech (bez ohledu na to, zda jako koordinátor nebo spoluřešitel; projekt v tomto
programu musí řešit minimálně dvě vysoké školy společně). Do tohoto limitu se
nezapočítávají rozsáhlé projekty, do kterých se zapojí nejméně 18 veřejných vysokých
škol. Plánované zapojení do těchto projektů je třeba nahlásit do 30. 6. 2019 proděkanovi
dr. Zilcherovi, který poskytne zájemcům další informace.
11. Asociace děkanů pedagogických fakult v dopise ministru Plagovi odmítá některá
ustanovení chystané novely zákona o pedagogických pracovnících. Podle názoru asociace
by doplňující pedagogické studium mělo být poskytováno pouze na fakultách
vzdělávajících učitele, a to bez nutnosti tzv. „malé akreditace“, pokud je na těchto
fakultách akreditován učitelský studijní program.
12. Poděkování všem organizátorům a vystupujícím na akci Dny vědy a umění. Akce byla
hodnocena velmi pozitivně a setkala se s živým ohlasem veřejnosti.
dr. Bertl
13. Podána informace o havarijním stavu výměníkové stanice v budově České mládeže. Byl
zadán projekt řešící situaci kompletně – pravděpodobně v létě roku 2020.
doc. Šimonová
14. Předána informace o nové Směrnici rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP.
15. Bylo diskutováno navýšení finanční podpory účastníkům studijních pobytů a pracovních
stáží v rámci Erasmus+ v Norsku.
16. Zmíněna možnost zadání auditu v oblasti internacionalizace.
dr. Zilcher
17. Jednání s Radou lidských zdrojů Ústeckého kraje s vedením PF UJEP proběhne ve středu
12. 6. 2019 od 10:00 hod. v zasedací místnosti CS 502.
18. Proběhlo jednání realizačního týmu k poradenskému centru. Za PF byly účastni dr.
Wedlichová a Mgr. Černý – zápis v příloze.

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
příloha:
dle textu – k bodu 18
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