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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 6. 1. 2020
Přítomni:

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

Omluven:

dr. Balkó

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Kontrola aktualizace informací o PF UJEP a přijímacím řízení na akademický rok
2020/2021 na portálu https://www.vysokeskoly.cz/ – přetrvávající chyby:
 Chybně uvedené datum zasílání přihlášek – uvedeno je do 15. 8. 2019.
 S výjimkou Didaktiky primárního přírodovědného vzdělávání jsou uvedeny staré a
neplatné informace o doktorských studijních programech.
 Společenské vědy (dvouoborové) nepatří na pedagogickou fakultu.
 Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) nepatří na pedagogickou fakultu.
 Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ nepatří na pedagogickou fakultu.
Následná oprava bude zajištěna nejpozději do 12. 1. 2020.
2. Vzhledem k začátku kalendářního roku v lednu 2020 neproběhne PVP, resp. nejbližší
PVP se bude konat 11. 2. 2020.
dr. Bertl
3. Od 1. 1. 2020 vstoupila v platnost úprava minimální mzdy a zaručených mezd
v jednotlivých kvalifikačních pásmech. V této souvislosti je nutno věnovat pozornost i
odměnám vypláceným z projektových zdrojů. Minimální mzda činí 14.600 Kč btto při
celém úvazku, tzn. 87,30 Kč/hod.
4. Od 1. 1. 2020 vstoupila v platnost úprava tuzemského a zahraničního stravného na
pracovních cestách (viz IMIS UJEP – dokumenty).
5. Od 1. 1. 2020 vstoupil v platnost novelizovaný Pracovní řád UJEP – vedoucí pracovišť PF
byli informováni již na podzim na PVP, na konci prosince 2019 jim byl rozeslán celý text
tohoto předpisu spolu s doplňující interní normou PF a s prezentací s vyznačenými
zásadními změnami – upozorňujeme na povinnost provést některé administrativní kroky
vyžádané tímto předpisem.
6. Od 1. 5. 2020 se bude týkat elektronická evidence tržeb i PF – konkr. edičního odd.,
sportovní haly a studijních poplatků. V březnu proběhne školení příslušných pracovníků –
v rámci celé UJEP.
mgr. ing. Černý
7. Byla představena strategie propagace přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021.
Její konkrétní realizace bude diskutována s jednotlivými vedoucími kateder.
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8. Na webu PF UJEP bude publikován samostatný harmonogram předzápisu na LS
2019/2020.
9. Kolegium děkana projednalo finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti
PF UJEP – resp. příkaz děkana č. 1/2020.
doc. Šimonová
10. Bylo odsouhlaseno, že na festival vzdělávání Gaudeamus pojede Mgr. Ing. Černý, Bc.
Krausová, BcA. Bezděk, popř. Alec Mindák.
11. Akce na podporu Erasmus+ se bude konat přibližně v polovině března 2020, kdy nebude
kolidovat s jinými akcemi, s podporou ESN a Studentská unie.
dr. Zilcher
12. V polovině ledna 2020 dojde k podpisu Rámcové smlouvy s UJEP a překladatelskou
společností, která vzejde z výběrového řízení. Po podpisu smlouvy dojde ke kontrole
kvality společnosti a případně navázání spolupráce na překladu stránek PF UJEP pro
anglickou mutaci webu.
13. Na základě nejaktuálnějších informací ze strany vedení UJEP by mělo dojít v roce 2020
k přesunu pracovišť z prostor Hoření. Vzhledem k tomu, že kapacita parkovacích míst
v garážích PF nedostačuje pro všechna pracoviště, nebudou prodlužovány smlouvy na
pronájem parkovacích míst v garážích. Nadále dojde k jednání s jednotlivými pracovišti
ohledně obsazení jednotlivých míst.
14. Provoz klubu „Cajk“ je částečně stále hrazen ze stipendijního fondu PF UJEP. Jedná se o
činnost studentů PF UJEP, která se váže na provoz. Vedení PF UJEP otevře diskusi
s vedením UJEP nad rovnocennějším financováním celouniverzitního studentského klubu,
aby byl podíl finanční podpory shodný u jednotlivých součástí UJEP.
15. Do 21. 1. 2020 se podávají přihlášky na mezinárodní ceny SozialMarie. První tři oceněné
projekty získají cenu ve výši 15.000, 10.000 a 5.000 euro. Dalších 12 obdrží finanční
odměnu 2 000 euro. Všechny informace k soutěži SozialMarie 2020 najdete pod
odkazem www.sozialmarie.org/cs/vyzva . V případě dotazů je možno se obrátit na dr.
Kordovou, Email: sozialmariecr@sozialmarie.org

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

nejpozději do 12. 1. 2020

do 21. 1. 2020

do 28. 2. 2020

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

Aktualizace informací o PF
UJEP a o přijímacím řízení na
akademický rok 2020/2021 na
Mgr. Ing. Černý, BcA. Bezděk
portálu
https://www.vysokeskoly.cz
Podání přihlášek na
www.sozialmarie.org/cs/vyzva
mezinárodní ceny
„SozialMarie“.
Administrativní úkony
vyplývající z novely Pracovního
všichni vedoucí pracovišť PF
řádu UJEP a z příkazu děkana
PF č. 5/2019.

Obsahová a věcná správnost je věcí autora každého projednávaného bodu.

3

