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Zápis z jednání
Jednání realizačního týmu

Místo konání: Rektorát, kab. 4.13, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Datum:
4. 6. 2019
Čas:
10:00
Přítomni
Dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Sumarizace stavu Poradenského centra UJEP
Plnění podaktivit KA07
Úkoly, rozdělení jednotlivých úkonů
Termíny a předpokládaný harmonogram

Průběh jednání
1. Sumarizace stavu Poradenského centra UJEP
Aktuálně jsou poskytovány poradenské služby v rámci Univerzitního centra podpory, Psychologické poradny,
Kariérového poradenství a Centrem pro sociální inkluzi, jejichž provoz probíhá na dislokovaných pracovištích UJEP.
Základní informace o činnosti poradenství jsou dostupné na webových stránkách univerzity a poradenského centra,
avšak je zapotřebí je zaktualizovat a sjednotit. V návaznosti na zřízení celouniverzitního poradenského centra vedoucí
UCP zpracovává nový Provozní řád, přičemž vychází ze spolupráce s ostatními poradenskými centry.
Probíhá příprava na seskupení služeb poradenství, které proběhne po finální rekonstrukci objektu v Kampusu UJEP.
2. Plnění podaktivit KA07
a) Zřízení a rozvoj Poradenského centra UJEP (viz bod č. 1)
b) Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků UJEP
Do konce projektu bude uskutečněno dohromady 12 vzdělávacích akcí, které jsou určeny pro pracovníky podílející se
přímo na výuce a zpřístupnění studijního prostředí. Vzdělávání se týká témat psychologie, digitalizace a práce s
osobami se zdravotním postižením. Je zajišťováno jak nákupem služeb (např. kurz s metodou Biofeedback nebo
plánovaný kurz LPAD a kurz Komplexní krizové intervence Dr. Renaty Hajné), tak interními zaměstnanci UJEP (např.
kurz Služby knihoven zdravotně psotiženým uživatelům vedený Bc. Dagmar Novákovou).
c) Psychologické, Speciálně pedagogické a Kariérové poradenství
Probíhá na dislokovaných pracovištích a jsou realizovány kurzy na podporu studijních dovedností a schopností
k dosažení lepších studijních výsledků. Dosud proběhl kurz Koučink a sebeřízení vedený Dr. Davidem Karlem (6 setkání
po 3 hodinách) a kurz Sebeuvědomování a rozvoj komunikačních dovedností vedený Mgr. Hanou Sirotkovou (4 setkání
po 3 hodinách).
d) Vyrovnávací kurzy jako nástroj snižování studijní neúspěšnosti (v provozu Letní školy a Repetittoruim z matematiky)
3. Úkoly, rozdělení jednotlivých úkonů
- Zrušení UCP a vznik nového celouniverzitního centra podpory planované začátkem nadcházejícího roku (schválení
MŠMT), v návaznosti na to se bude vykazovat hotová rekonstukce objektu.
- Specifikace organizační struktury a činnosti Poradenského centra bude zakotvena v novém Provozním řádu., který
bude sloužit jako náhrada existujícího Organizačního řádu Poradenského centra – změna statutu + schválení
zástupci UJEPU (kolegium rektora, akademický senát a další), poté MŠMT. Na návrhu Provozního řádu pracuje
Mgr. Vladimír Řáha.
- Vyhotovení tištěné i digitální publikace Provozního řádu a informací pro uchazeče a studenty na UJEP, zárověn
zajistění přístupnosti pro studenty s poruchami sluchu či zraku. V tištěné podobě padly návrhy na umístění
dokumentů do veřejně dostupné schránky či stojanu ve vestibulu. V podobě digitální budou publikovány na
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webových stránkách PC. Mgr. Řáha zajišťuje spolupráci na zvykovém záznamu skrze projekt Café Nobel a ohledně
záznamu v Brailově písmu zkontaktoval Tyflocentrum v Ústí nad Labem.
Webové stránky PC – pověřit někoho na pozici Metodika webu k vytvoření a správě webu, pravděpodobně pana
Libora Zítka + zaslat logolink (zajistí Perglová)
Unibar – nákup technického vybavení, prostorů a jejich interiéru, videokamer (pro videotrénink interakcí)
v rekonstruovaném objektu (Bc. Filip Brodský) – úhrada neproběhne ze strany Pedagogické fakulty, ale z projektů +
do té doby naplnit indikároty (aktuálně cca 8 200 studentů a cca 80 studentů s SP evidovaných v UCP) a zajistit
provozní realizaci (pověřit někoho, aby se nacházel alespoň v určitch hodinách v rekonstruované budově než dojde
k finálnímu stěhování kateder poskytujících poradenství)
vzdělávací akce – Mgr. Řáha zkontaktuje Univerzitu v Hradci Králové ohledně školení pro pracovníky, vzdělávání
na témata z psychologie zajistí Katedra psychologie (Dr. Iva Wedlichová) a ke vzdělávání pro práci s osobami
s postižením zkontaktuje Lucie Perglová Fakultu sociálně ekonomickou UJEP
Mgr. Lenka Stiborová rozdělí dislokaci pracovníků účastnících se poradenství (v rekonstruovaném objektu)
Mgr. Řáha do konce roku pozve evidované studenty UCP z důvodu aktualizace podmínek GDPR
Dr. Wedlichová – otázka vykazování studentů vedených pod Psychologickou poradnou – nutno zachovat anonymitu
uživatelů poradny (vykazovat studenty pouze pod osobními čísly + evidence detailních složek, přístupné pro MŠMT
na vyžádání)

-

4. Termíny a předpokládaný harmonogram
Zrušení UCP a vznik celouniverzitního CP k 1. 1. 2020
vykazování hotové rekonstrukce začátkem roku 2020 (duben/květen?)
první návrh Provozního řádu do 22. 7.
schválení statutu a zahájení práce na webovkách v průběhu září 2019
publikace informací pro studenty v průběhu první poloviny roku 2020
stěhování kateder a pracovníků poskytujících poradenské služby začátkem roku 2020

-

další jednání realizačního týmu 24. 9. 2019

Dne: 4. 6. 2019
Zapsal/a: Lucie Perglová
Příloha: Prezenční listina ze dne 4. 6. 2019
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