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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 7. 10. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

prof. Škoda

Předmět jednání:
prof. Škoda (korespondenčně)
1. Dojde ke změně Statutu UJEP v souvislosti se vznikem Poradenského centra UJEP (PC),
jehož součástí budou čtyři samostatná pracoviště – stávající Univerzitní centrum podpory
studentů se specifickými potřebami (UCP) a Kariérní, Psychologická a Speciálně
pedagogická poradna. Tento návrh bude předložen ke schválení AS UJEP v 10/2019 a
následně odeslán k registraci na MŠMT.
2. Do 11. 10. 2019 je třeba na adresu andrea.cebisova@ujep.cz zaslat návrhy na členy
mezinárodního hodnotícího panelu (MEP) v souvislosti s Metodikou 17+. Zajistí
proděkan Dr. Balkó.
3. Do 31. 10. 2019 zašlou řešitelé projektů Ústeckého kraje v roce 2019 (tj. prof. Veteška, dr.
Svoboda, ing. Hřebejková) na e-mail Tereza.Krylova@ujep.cz report o stavu plnění
projektu a doložili publicitu projektu (fotografie, plakáty, tiskové zprávy), v kopii rovněž:
ladislav.zilcher@ujep.cz.
4. Do 25. 10. 2019 je třeba zaslat nominace studentů a absolventů na ocenění stipendii
primátorů, starostů, zdravotních pojišťoven, význačných podniků a biskupství. Podmínky
pro jednotlivá stipendia jsou zveřejněny na adrese https://www.ujep.cz/cs/financnipodpora Zajistí proděkan In. Mgr. Černý.
5. Dne 12. 12. 2019 od 15:00 hod. proběhne slavnostní vyhlášení Ceny rektora 2019.
6. Prof. Škoda informoval o vyhlášené výzvě Ústeckého kraje na Asistenční vouchery na
přípravu projektových žádostí. Žádost je možné podat od 15. 10. 2019 vždy s koordinací
CPS UJEP (vzhledem k podpoře „de minimis“ a jejím čerpání za celou UJEP). Více na:
https://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje/d-1737166/p1=204744
7. Od 16. 9. 2019 dochází ke zlepšení služeb vědecké knihovny. Jedná se o opakovanou
možnost prodlužování výpůjčky, nyní není omezen počet opakování prodloužení, ale
maximální doba. Dále je umožněn bezplatný jednorázový vstup studentům UJEP, kteří
nemají studentský průkaz.
8. XIII. reprezentační ples UJEP pořádaný SU UJEP proběhne 29. 2. 2020.
9. Sportovní den rektora v roce 2020 proběhne dne 8. 4. 2020 společně s Přehlídkou
pódiových skladeb.
ing. Hřebejková, dr. Bertl
10. Informovali o návrhu dr. Louky honorovat „dohled“ nad horolezeckou stěnou v SH PF.
V této souvislosti přijalo vedení fakulty toto závazné stanovisko: funkční způsobilost a
bezpečnost provozu lezecké stěny je věcí odborné firmy a jí zajišťovaných pravidelných
revizí (zodpovídá správce SH), které jsou řádně placeny. V rámci doplňkové činnosti není
lezecká stěna v podstatě vůbec využívána. Její využití v rámci řádné výuky vč. dozoru nad
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studenty je věcí odbornosti (a tedy pracovních kompetencí) vyučujícího. Je tedy
nedůvodné jakkoliv požadovat úhradu dalšího dozoru.
11. Byla opakovaně monitorována obsazenost vnitřního areálu PF v ul. České mládeže
osobními automobily zaměstnanců se závěrem, že areál je naplněn hraničně a měli
bychom se v dohledné době zaobírat v tomto smyslu bezpečností a dodržením volných
nástupních cest pro integrovaný záchranný systém (a také pro technickou obsluhu budov
UJEP). V této souvislosti bude učiněna cenová poptávka (pí. Tampírová) na překódování
stávajících závor (tzv. horní vjezd, vjezd do suterénu) a instalace nové závory (parkoviště
u SH).
mgr. ing. Černý
12. Do 15. 10. 2019 obdrží garanti studijních programů výsledek kontroly studijních plánů
v nové akreditaci.
13. Dne 24. 10. 2019 od 13:00 hod. v zasedací místnosti č. CS 502 proběhne setkání s řediteli
fakultních škol. Diskutován bude především nový model pedagogických praxí, který je
součástí institucionální akreditace oblasti vzdělávání Učitelství. Zpětnou vazbu z tohoto
jednání obdrží oboroví didaktici a vedoucí kateder.
doc. Šimonová
14. Začátkem listopadu se zúčastním školení na téma FONDY EHP A NORSKA. Prosím
případné zájemce o bližší informace či získání partnerů, aby mě kontaktovali do 25. 10.
2019. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a
Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském
prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční
podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a
výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto
fondy liší od fondů EU.
dr. Zilcher
15. Profesor Mikko Ketovuori, Ph.D. z University of Oulu souhlasí s návrhem na hodnocení
UJEP v rámci institucionální akreditace.
16. Systém HAP je již otevřen pro vyplňování, avšak stále je obtíž s funkcionalitou překlápění
RUV z OBD do HAP, proto doporučujeme začít v systému vyplňovat až od 14. 10. 2019.
Termín pro vyplnění se nemění.
17. Poděkování těm vedoucím kateder, kteří odeslali podklady pro vnitřní a vnější výběrové
řízení.
18. Centrum pro sociální inkluzi PF bylo osloveno Úřadem Ústeckého kraje ve věci
participace na Inkluzivní koncepci kraje.

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