č.j. 43/2019/01750

PID P2019-031221

Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 14. 10. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Zahájení výstavy „Vladimír Šavel junior – Inventura 70“ se uskuteční v Zahradním domě
v Teplicích ve středu dne 16. 10. 2019 od 18.00 hod. Za vedení PF UJEP se zúčastní
děkan prof. Škoda a proděkan Ing. Mgr. Černý.
2. Kolegium děkana diskutovalo možnosti joint/double degree studijních programů na PF
UJEP. Perspektivní se jeví zejména v oblasti českého jazyka a literatury. Děkan pověřil
proděkana pro studium a proděkanku pro vnější vztahy zjištěním konkrétních možností a
limitů realizace těchto studijních programů na PF UJEP.
3. Nabídka spolupráce se Základní školou Přemyslovců 2209 Louny, p.o. Jedná se o
proinkluzivně zaměřenou školu, která se specializuje na vzdělávání žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných. S uzavřením smlouvy vyjadřuje kolegium
děkana souhlas.
4. Gratulace studentce ČJMV (KBO) Viktorii Tržilové, která získala v rámci Mistrovství
Evropy v raketovém modelářství v Rumunsku nejvyšší ocenění, a to "Nejlepší modelářka
světa za rok 2018". Kolegium děkana souhlasí s finanční podporou tohoto ocenění.
mgr. ing. Černý
5. V souvislosti s finanční podporou studentů je třeba dodat návrhy na stipendia v
předepsané podobě proděkanovi pro studium do 25. 10. 2019 do 12:00 hod.
(https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora). Rovněž byl aktualizován formulář se
zpracováním osobních údajů předkládaný k nominacím studentů (příloha tohoto zápisu).
Jedná se o:
a) Stipendium primátora města Ústí nad Labem a starostů vybraných městských obvodů
(https://www.ujep.cz/wpcontent/uploads/2019/02/vyhlaseni_stipendiaUL_19_web.pdf).
b) Stipendium Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov (https://www.ujep.cz/wpcontent/uploads/2019/02/vyhlaseni_Strekov_19_web.pdf).
c) Stipendium Města Trmice za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke
správnímu
území
Města
Trmice
nebo
obcí
Mikroregionu
Milada
(https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/02/vyhlaseniTrmice_19_web.pdf).
d) Stipendium
Statutárního
města
Teplice
(https://www.ujep.cz/wpcontent/uploads/2019/02/vyhlaseni_Teplice_19_web.pdf).
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doc. Šimonová
6. Je připravována smlouva o spolupráci s Ghent University, Belgie a Universidad de G2.
7. Zvážení možnost finančního příspěvku na zpáteční letenku pro studenta D. Valentu, t.č. na
studijním pobytu v Kolumbii.
8. Případné požadavky organizátorů konferencí na propagační předměty a dárky pro zvané
přednášející prosím prodiskutovat ještě před zveřejněním informace o konferenci. Nelze
požadovat zajištění těchto akcí propagačními předměty bez řádného a předběžného
projednání na vedení PF UJEP!
9. Nový vizuální styl.
10. Setkání s absolventy UJEP:
 Všichni se shodli, že rozhodně máme pořádat další ročník, neboť je to dobrý nápad
nejen z jejich osobního hlediska (získání kontaktů a zpětné vazby - konkrétní podněty
pro vedení PF týkající se nás zašlu paní docentce Šimonové v týdnu, oba budete v
kopii), ale propagace města/kraje a kultury zde, neboť souhlasí, že univerzita je to, co
Ústí drží nad vodou.
 Všichni by ocenili, pokud by byl večerní program propojený a absolventi všech fakult
by se sešli. Někteří si stěžovali, že byli rozebráni jednotlivými PRky v době, kdy
navazovali v lobby MFC kontakty právě s absolventy z ostatních fakult.
 Absence akademiků - většina doufala, že součástí večerního programu budou právě
akademici, kteří je učili. Rádi by také uvítali někoho z vedení jednotlivých fakult.
 Program v aule byl podle většiny příliš nudný - uvítali by setkání méně formální a
více zábavní, ideálně kupříkladu s nějakou živou hudbou. Cituji "nic nás sem
nelákalo, přijeli jsme čistě z nostalgie, program nás neoslovil".
 Někteří měli problém ubytovat se na kolejích s tím, že je odradil personál ubytovací
kanceláře (jejich přístup) a šli tedy radši na privát.
 Stížností bylo pozdní odeslání mailu s informacemi. Údajně všechny podrobnosti
dostaly teprve týden před konáním. Vlivem rodinných povinností všichni prosí o
klidně 4-5 měsíců dopředu. Vím, není to snadné takhle dopředu, ale rozumím jim.
Budeme to hold muset risknout a udělat víc dopředu. Spousta lidí byla z druhého
konce republiky, jedna paní z Německa a musí si vše dostatečně dopředu naplánovat.
 Sobota byla podle většiny špatným dnem. Uvítali by spíše pátek večer. Sobotu
obvykle chtějí věnovat rodině, pátky mívají volnější.
 Absolventi by měli zájem mimo hudby/minikoncertu třeba i o film obsahující různé
úspěchy na poli vědy naší univerzity skrze naší existenci.
 Někteří si stěžovali na nedostatek informací v e-mailu. Uvítali by specifičtější a snáze
dostupné informace.
dr. Zilcher
11. Děkuji všem za podklady pro vypsání vnějšího výběrového řízení, které bude tento týden
vypsáno.
12. Informace od Mgr. Holečka: Ve dnech 24. 10. - 26. 10. 2019 dorazí na PF ukrajinská
delegace z Užhorodské národní univerzity pod vedením prof. Palinčaka. Dorazí 6
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akademiků a 4 studenti. Návštěva bude mít část akademickou (kulatý stůl o spolupráci) i
kulturní (společné vystoupení ukrajinské a české hudební skupiny).
13. Byla diskutována problematika vnějšího výběrového řízení ve smyslu postupného
vytvoření lektorského sboru zaměřeného na výuku v kurzech CCV – s cílem „úlevy“
výukové zátěže pro kmenové pracovníky PF UJEP.
14. Byla diskutována problematika vytvoření „školky UJEP“ – mělo by jít o projekt
garantovaný na úrovni KPRIM ve vazbě na rozvoj příslušného studijního programu. Tato
aktivita má jednoznačnou podporu vedení PF UJEP zejména v souvislosti s rozvojem
oblasti vzdělávání Učitelství.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
Příloha k bodu č. 5 zápisu:
Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Obsahová a věcná správnost je věcí autora každého projednávaného bodu.

3

č.j. 43/2019/01750

PID P2019-031221

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jméno a příjmení

Datum narození

Tímto uděluji Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova
3544/1, 400 96 Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“), jako správci osobních údajů ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, dále jen „Nařízení“)
souhlas ke zpracování mých osobních údajů v tomto rozsahu: jméno, příjmení,
e-mail, datum narození, adresa trvalého a přechodného bydliště, studijní program a
obor, studijní průměry, popis tvůrčí činnosti v průběhu studia pro účely výběru
studentů a absolventů UJEP k ocenění stipendiem ………………………………………
(doplnit např. Statutárního města Teplice, Biskupství litoměřického aj.),
a to na dobu 1 roku pro potřeby zpracování.
Beru na vědomí, že tyto osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automaticky.
Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpřístupněny zaměstnancům UJEP a
…………………………………………… (doplnit např. Statutárnímu městu Teplice,
Biskupství litoměřickému aj.).
Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že jej lze kdykoli
odvolat např. emailem zaslaným na adresu elektronické pošty studijního oddělení
příslušné fakulty nebo dopisem adresovaným do sídla správce.
Dále beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo požadovat po správci sdělení,
jaké osobní údaje o mé osobě správce zpracovává, požadovat kopii těchto údajů,
přístup k těmto údajům a provedení aktualizace nebo opravy osobních údajů, příp.
omezení zpracování těchto údajů, právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních
údajů, jejich přenositelnost a v případě pochybností o zákonném zpracování
osobních údajů mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Kdykoli mohu také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese
poverenec@ujep.cz nebo tel. č. 475 286 350, 720 073 202.
V Ústí nad Labem dne……………………….

……..……………………………………
podpis
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