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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 3. 2. 2020
Přítomni:

prof. Škoda , dr. Bertl, mgr. ing. Černý, dr. Zilcher

Omluveni:

dr. Balkó, ing. Hřebejková, doc. Šimonová

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Realizace Strategického záměru 2016-2020 v roce 2020. Dokument je připraven
k připomínkovému řízení ze strany vedoucích kateder a center PF UJEP, poté
k projednání Vědeckou radou PF UJEP a nakonec ke schválení Akademickým senátem PF
UJEP. Za harmonogram realizace zodpovídá proděkan Dr. Zilcher.
2. Kolegium děkana PF UJEP vyslovuje souhlas s rozpočítáním studentů a absolventů PF,
PřF a FF pro účely tvorby rozpočtu UJEP, které provedl PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. Za
provedené práce bude Dr. Koumarovi udělena odměna.
3. Kolegium děkana PF UJEP vyslovuje souhlas se zpřístupněním nahrávacího studia KHV
Studentské unii UJEP za účelem vydávání pravidelného podcastu, ve kterém SU UJEP
bude studentům poskytovat různé informace o univerzitních akcích, rozhovory, nahlédnutí
za oponu Studentské unie a různé studentské tipy. Využití nahrávacího studia KHV pro
tyto účely bude bezplatné. Dojednáním podmínek pronájmu pověřuje kolegium Dr. Bertla.
4. V termínu od 3. 2. 2020 do 30. 3. 2020 bude stávající vjezd na parkoviště v objektu
Hoření 13 uzavřen z důvodu havarijního stavu a opravy parní šachty. Parkoviště zůstane v
provozu. Příjezd a odjezd z parkoviště bude řešen dopravním značením přes horní
komunikaci.
5. Proděkan pro studium a pedagogické praxe Ing. Mgr. Černý seznámil členy kolegia s
průběhem akce Den otevřených dveří na PF UJEP, která proběhla ve středu 29. 1. 2020.
Členové kolegia diskutovali možná opatření týkající se propagace studia na PF UJEP ve
vztahu k novým uchazečům o studium.
6. Dr. Bertl předložil Výroční zprávu o hospodaření PF v roce 2019. Po projednání v kolegiu
pověřuje děkan prof. Škoda Dr. Bertla postoupením tohoto materiálu ke schválení
Akademickému senátu PF UJEP na jeho březnovém zasedání.
7. V dnech 25.- 26. 3. 2020 se na půdě Fakultní ZŠ Neštěmická uskuteční setkání se zástupci
instituce Uniwersytet Wrocławski. Za PF UJEP se zúčastní proděkan Dr. Zilcher.
mgr. ing. Černý
8. Byla prodloužena lhůta na odevzdání distančních studijních opor pro kombinovaná studia
(finální verze je třeba zaslat proděkanovi pro studium do 14. 2. 2020).
9. Kolegium děkana bylo seznámeno s plánem realizace příměstských táborů v roce 2020.
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doc. Šimonová (korespondenčně)
10. Předložen návrh akce na posílení informovanosti studentů o programu E+ a návrh
rozpočtu (v příloze). Vzhledem k blížícímu se potencionálnímu termínu v prvním týdnu
semestru bylo obojí upraveno.
dr. Zilcher
11. PF UJEP se s pomocí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity zapojila do mezinárodní sítě zadávání a partnerství na
mezinárodních projektech. Návrhy na jednotlivá partnerství či projekty budou přeposílány
na vedoucí kateder v reálném čase. Ty žádám o případné urychlené jednání, respektive
informaci o zapojení či nezapojení pracoviště do řešeného projektu.
12. Dne 16. 2. 2020 proběhne prohlídka prostor a místností PřF, které budou po odchodu PřF
do CPTO uvolněny pro PF UJEP. Cílem je zmapování prostor, na základě kterého bude
pomocí dislokační komise řešeno jejich rozvržení a potřebné stavební úpravy. Prohlídky
se zúčastní: dr. Bertl, dr. Zilcher, Mgr. Černý a dr. Liegertová za vedení PřF UJEP.
13. KSSP a CSIIV pracují na podávání projektu Erasmus plus „Standardization of a
Vocabulary for children with autism spectrum disorders for inclusion with the use of
assistive technology“. Podávající institucí je University of Macedonia, partneři jsou UJEP,
Universitatea Din Bucuresti a Latvijas Universitate.
14. S Jazykovou školou Skřivánek byla na úrovni rektorátu podepsaná smlouva o zajištění
překladů – bude využito při překladu webových stránek PF UJEP – zajišťuje Dr. Zilcher.

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

Zapsal:
dr. Bertl
příloha:
 přehled termínovaných úkolů
 příloha k bodu č. 10
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Termínované úkoly:
TERMÍN

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

x

x

x
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