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Zápis z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 11. 6. 2019
Mgr. Ing. Černý (v zastoupení za pana děkana)
1. Předložení Plánu personálního rozvoje fakulty na rok 2019 včetně hodnocení plnění Plánu
personálního rozvoje v roce 2018. Zajistí proděkan Dr. Zilcher.
2. 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).
3. 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 studentů 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.
4. 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.
5. 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.
6. MŠMT zveřejnilo vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké
školy pro rok 2020. Text výzvy je přístupný na stránkách MŠMT. V rámci programu
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.
7. 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.
8. Akademickému senátu PF UJEP byl předložen návrh na 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.)
9. Změna termínu zasedání Vědecké rady PF UJEP – zasedání se z organizačních důvodů
místo 26. 9. 2019 uskuteční až 3. 10. 2019.
10. Poděkování všem organizátorům a vystupujícím na akci Dny vědy a umění. Akce byla
hodnocena velmi pozitivně a setkala se s živým ohlasem veřejnosti.
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11. Dne 17. 6. 2019 obdrží vedoucí kateder rozpis promocí po oborech a nahlásí do 25. 6.
2019 paní L. Svobodové zástupce do talárů za katedry.
doc. Šimonová
12. Pro rozvoj mobilit dostane UJEP na akademický rok 2019/2020 od EU 327.000 EUR, od
MŠMT částku v podobné výši. Částka je stanovena dle údajů o účasti na mobilitách za
poslední tři roky.
13. Výzva pro podávání žádostí o studentské i zaměstnanecké mobility prodloužena do 30. 6.
2019. Studenti se přihlašují pomocí e-aplikace, zaměstnanci zatím tradičně, s e-aplikací se
počítá od 10/2019. Možno žádat o:
• projekty strategického partnerství (výzva bude v 10/2019) – v oblasti Nové
postupy ke zvyšování kvality výuky, jako hlavní koordinátor nebo účastník,
projekty jsou na 2-3 roky, spolufinancování je nepovinné; Dům zahraničních
služeb uspořádá pro zájemce seminář na téma „Jak napsat úspěšný projekt“.
Prosím případné zájemce, aby mě kontaktovali do 30. 6. 2019.
14. Projekty Evropského hospodářského prostoru (výzva bude na podzim), tj. s Norskem,
Lichtenštejnskem, Islandem – tři typy projektů:
• mobilitní – pro studenty i zaměstnance, preference těch, kteří připravují
učitele/studují učitelské obory;
• inkluzivní – se zaměřením na problematiku romských žáků;
• rozvoj společných kurikul – zvláště v tématech demokracie, občanství.
15. Stále je možné podávat žádosti o finanční podporu akcí pořádaných v roce 2019 (i zpětně,
od ledna).
16. Dne 27. 9. 2019 proběhne Noc vědců – celostátní akce, UJEP se opět připojí. Prosím o
návrhy, čím může vaše katedra přispět – letošní téma je „Šetrně k planetě“. Termín: 30.
6. 2019.
17. V září se bude konat Setkání absolventů, konkrétní info až začátkem září.
18. Od akademického roku 2019/20 bude zaveden předmět KPG/ESN (dva kredity, C) pro
podporu spolupráce s ESN a internacionalizace.
dr. Zilcher
19. Aktualizace Plánu personálního rozvoje PF UJEP za 2018-2022 a vyhodnocení PPR 2018.
Do AS PF UJEP byly zaslány materiály k projednání, následně budou zaslány na VR PF
UJEP.
20. Zasedání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR:
• TA ČR: Program BETA2 byl schválen s prodloužením do roku 2024, avšak nebyly
schváleny podprogramy v rámci BETA2 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 září). Aktuální výzkumné
potřeby připravené k vyhlášení na konci června: „Analýza vývoje vzdělávání žáků na
středních školách v ČR“ v objemu 8 mil. Kč; na podzim 2019 bude vyhlášena výzva
„Administrativní činnosti základních škol“, doba realizace: 2019-2021, v objemu 7
mil. Kč.
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• 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. Děkuji
všem, kteří zaslali podklady pro dotazy na jednání na MŠMT.
21. ZŠ Petrovice: Na základě zaslaných podkladů a žádosti ZŠ Petrovice kolegium děkana
doporučilo zařazení do sítě spolupracujících škol PF UJEP.
22. Personální oblast: Skončil termín pro odevzdávání přihlášek do VVŘ, na všechna místa
jsou přihlášeni kandidáti.

Všem zaměstnancům PF UJEP přeje vedení fakulty krásné prázdniny.
Příští PVP se uskuteční (pravděpodobně – bude upřesněno) 10. 9. 2019 od 14 hod.

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP
Zapsal: dr. Bertl

příloha:
• lhůtník
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LHŮTNÍK – příloha k zápisu z PVP ze dne 11. 6. 2019
• Dne 17. 6. 2019 obdrží vedoucí kateder rozpis promocí po oborech a nahlásí do 25. 6.
2019 paní L. Svobodové zástupce do talárů za katedry.
• Plánované zapojení do projektů „Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné
vysoké školy pro rok 2020“ je třeba nahlásit do 30. 6. 2019 proděkanovi Dr. Zilcherovi.
• Projekty strategického partnerství – kontaktovat doc. Šimonovou do 30. 6. 2019.
• Dne 27. 9. 2019 proběhne Noc vědců – celostátní akce, UJEP se opět připojí. Návrhy doc.
Šimonové do 30. 6. 2019.
• Do 19. 8. 2019 je možné podávat návrhy na ocenění studentů či absolventů Cenou ministra
školství pro vynikající studenty a absolventy.

4

