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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 20. 1. 2020
Přítomni:

prof. Škoda , ing. Hřebejková, dr. Balkó, dr. Bertl, mgr. ing. Černý

Omluveni:

dr. Zilcher, doc. Šimonová

Předmět jednání: jednání proběhlo korespondenční formou
prof. Škoda
1. Jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR se uskuteční ve dnech 25.–27. 3.
2020 v Liberci. Za PF UJEP se účastní děkan prof. Škoda a proděkan Ing. Mgr. Černý.
2. Dr. Bertl a prof. Škoda připraví na základě podkladů ze ZAMO UJEP průběžnou zprávu o
realizaci opatření na řešení společensky závažné situace ve vzdělávání budoucích
pedagogů na pedagogických fakultách za rok 2019 (tzv. projekt „P“). Datum odeslání na
MŠMT ČR je 31. 1. 2020.
3. Problematika lékařských prohlídek studentů studijních programů/oborů zaměřených na
tělesnou výchovu a sport. Z právního výkladu vyplývá, že studenti v těchto studijních
programech by měli lékařské prohlídky u poskytovatele péče v oboru sportovního
lékařství podstupovat každoročně. Implementaci tohoto požadavku zajistí prof. Škoda ve
spolupráci s vedoucím KTVS doc. Bláhou.
4. Prorektorka dr. Chvátalová požádala děkany PF, FF a PřF o rozdělení přepočtených
studentů za fakulty k 31. 10. 2019 a o rozdělení absolventů PF, PřF a FF za období 1. 11.
2018 – 31. 10. 2019. Termín dodání podkladů je 4. 2. 2020. PF požádala o rozpočítání dr.
Koumara z FF, za PF je za přípravu zodpovědný proděkan Ing. Mgr. Černý.
5. Prof. Škoda vyzývá garanty studijních programů/oborů a vedoucí kateder, aby
neschvalovali témata dalších kvalifikačních prací akademickým pracovníkům, kteří již
přesahují maximální počet vedených kvalifikačních prací podle směrnice děkana č.
5B/2019.
6. Kolegium děkana souhlasí s udělením statutu Spolupracující instituce PF UJEP pro
Základní školu Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace (ředitel Mgr. Bc.
Vlastimil Hubert). Přípravou a finalizací smlouvy pověřuje kolegium Dr. Círuse z CPP.
dr. Balkó
7. Závěrečné zprávy o řešení projektů IG PF za rok 2019 je nutné odevzdat do 30. 1. 2020 na
oddělení pro vědu a tvůrčí činnost PF (viz e-mail od R. Ryglové z 12. 12. 2019).
8. Při vkládání výstupů do systému OBD je důležité neopomenout vyplnění mentálního
podílu u jednotlivých autorů (viz zápis z porady prorektora pro vědu s proděkany a
zástupci center ze dne 14. 1. 2020).
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9. VR PF UJEP projednala Vlastní hodnotící zprávu o tvůrčí činnosti PF UJEP 2014-2018.
Tato zpráva byla 20. 1. 2020 odeslána prorektorovi pro rozvoj a kvalitu dr. Zukersteinovi.

dr. Bertl
10. Předány informace o jednání na téma „vysokoškolský klub Cajk“ dne 17. 1. 2020 u
kvestora UJEP (spolu s Ing. Janákovou, Ing. Poslední a Mgr. Krausem):
 bude dále připravován projekt na rekonstrukci klubu,
 bude uváženo, zda do tohoto projektu nezahrnout i další prostory SKM tak, aby popř.
pro PF vznikly další výukové prostory (především pro potřeby CCV a U3V),
 je nutné zachovat stav, kdy půjde vždy o prostor využívaný studenty (vč. výuky),
nebude omezován režim ubytovaných na přilehlé koleji a budou sledovaný provozní
náklady klubu,
 PF je připravena participovat na tomto projektu personálně a popř. i finančně (formou
finanční spoluúčasti) tak, aby bylo možné v budoucnosti uvažovat o majoritním
využívání ze strany studenty PF – při zachování účasti všech studentů UJEP,
 po dokončení projektu rekonstrukce klubu bude možné upravit smluvní vztah
s uživatelem klubu (aktuálně jde o zapsaný spolek) tak, aby reagoval na změny
vzniklé rekonstrukcí,
 pro potřeby PF budou kdykoliv v průběhu účetního roku otevřena účetní střediska
(PF) pro evidenci provozních nákladů klubu, nákladů na projekt vč. finanční
spoluúčasti, evidence doplňkové činnosti zde eventuálně vznikající.
11. Informoval o celkové úhradě škody za úraz vniklý studentce na kurzu KTV v roce 2016
ve výši 598 tis. Kč.
12. Informoval o předběžných a orientačních hospodářských výsledcích PF za finanční rok
2019. V souladu s finančním plánem byly řádně a včas účetně uzavřeny projekty „P“ a
„F“. Vedení PF velice oceňuje vstřícnost a spolupráci EO rektorátu.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem

Zapsal:
dr. Bertl
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příloha:
 přehled termínovaných úkolů
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Termínované úkoly:
TERMÍN

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

do 30. 1. 2020

Závěrečné zprávy o řešení
projektů IG PF za rok 2019.

oddělení pro vědu a tvůrčí
činnost PF
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