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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 27. 1. 2020
Přítomni:

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

Omluveni:

doc. Šimonová, dr. Zilcher

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Dne 15. 4. 2020 se v prostorách PF UJEP ve vstupní hale a ve studovně v přízemí budovy
děkanátu PF od 10:00 do 16:00 hod. uskuteční akce „Nábor hrdinů“. Jedná se o nábor
dobrovolníků
do
Českého
národního
registru
dárců
kostní
dřeně
(https://www.facebook.com/naborhrdinu) Kontaktní osoba za PF UJEP je Dr. Bertl.
2. Dr. Bertl a prof. Škoda připravili Průběžnou zprávu o realizaci opatření na řešení
společensky závažné situace ve vzdělávání budoucích pedagogů na pedagogických
fakultách za rok 2019 (tzv. projekt P). Kompletní zpráva byla zaslána k podpisu rektora
UJEP a do 31. 1. 2020 bude zaslána na MŠMT ČR.
3. Na stránkách https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Mezinarodni-zprava-TALIS2018 je k dispozici český překlad Mezinárodní zprávy TALIS 2018. Zpráva shrnuje
zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol, komentuje výsledky žáků z 31 států
OECD a dalších 17 zemí a ekonomických regionů, prezentuje zjištění doplněná o popis
inspirativních přístupů ve vybraných zemích a nabízí také doporučení OECD pro tvůrce
vzdělávací politiky.
4. Zasedání Vědecké rady PF UJEP se uskuteční 12. 3. 2020 od 10:00 hod. v zasedací
místnosti CS 502 v půdní vestavbě budovy děkanátu PF.
dr. Balkó
5. S ohledem na blížící se termín dodání vybavení do „Laboratoře digitální gramotnosti“
z projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti a „Laboratoře pro analýzu pohybu ve
sportu a tělesné výchově“ z projektu U21 KI je nezbytné zajistit vhodné místnosti. Po
odchodu PřF UJEP navrhl Dr. Balkó lokalizovat tyto laboratoře do místností CN130 a
CN131 (nyní užívá KI UJEP). Kolegium děkana s tímto návrhem souhlasí.
6. Dr. Balkó informoval o nadcházejících seminářích vztažených k vědecké činnosti na
UJEP. Dne 12. 2. 2020 se uskuteční seminář „Jak napsat úspěšný vědecký projekt EU“;
Lektorka Gabriela Matoušková MBA, Grow Consult, GB; fialová aula MFC UJEP;
začátek 9:30. Dne 24. 3. 2020 se uskuteční seminář „Academic writing“. Podrobný
program tohoto semináře bude rozeslán na začátku února.
7. Dr. Balkó informoval kolegium děkana o splnění formální podmínek projektu TA ČR
„Evaluační model pokroku žáka v českém jazyce a literatuře“ v programu Zéta. Hlavním
řešitelem je PhDr. Václav Jindráček, Ph.D. Za přípravu projektu bude navržena hlavnímu
řešiteli odměna.
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8. Ve dnech 21. – 22. 10. 2020 bude KTVS PF UJEP organizovat mezinárodní vědeckou
konferenci „International Conference of Sport, Health and Physical Education“. Jedná se o
druhý ročník této akce. Děkan PF UJEP spolu s rektorem UJEP převzali nad konferencí
záštitu. Kolegium děkana souhlasí s podporou této události ve výši 50.000 Kč.
doc. Šimonová
9. „Česká věda do Malého Tibetu“: V pondělí 27. 1. 2020 bude vystavena informace na FB a
na webu PF vč. rozeslání e-mailu s informacemi (rozeslala Mgr. Klenerová) všem
studentům a akademikům se zdůrazněním možných forem zapojení se do pomoci:
 Odjet učit vědu děti do Malého Tibetu na 14 dní začátkem srpna 2020
(přihláška do konce ledna 2020, není potřeba kvalifikace, stačí jenom nadšení pro
vědu, mohou jet vyučující i studenti).
 Poskytnout finanční dar na nové vybavení učeben nebo darovat
použité vybavení.

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

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

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

x

x

x

Obsahová a věcná správnost je věcí autora každého projednávaného bodu.

3

