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

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání (jednání proběhlo korespondenčně):
prof. Škoda
1. Mezi PF, FF a PřF byla podepsána Příloha k Prohlášení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem o součinnosti při zabezpečení opatření na podporu studijních programů,
zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách
veřejných vysokých škol. Součástí přílohy je i rozdělení finančních prostředků, které
budou na PF UJEP sloužit v souladu s podmínkami poskytnutí dotace ke:
 Zkvalitnění výuky prostřednictvím podpory pedagogických praxí, tvorbou nových a
inovací stávajících předmětů s větším zapojením oborových didaktiků.
 Získání dalších pedagogických kompetencí potřebných pro úspěšnou práci s žáky.
 Zavedení opatření ke snížení studijní neúspěšnosti.
 Zavedení opatření ke stabilizaci absolventů podporou začínajících učitelů přímo na
školách, či aktualizací nabídky kurzů celoživotního vzdělávání.
2. Vedoucí pracovníci PF UJEP byli informováni o opatřeních k zamezení šíření nákazy
virem SARS-CoV-2 („koronavirus“) týkajících se zahraničních studentů a studentů
vyjíždějících na stáže do zahraničí.
3. Děkan prof. Škoda žádá vyučující, aby studentům, kteří mají lékařsky nařízenou
karanténu v souvislosti s nemocí Covid-19, omlouvali nepřítomnost na výuce.
4. Dne 11. 3. 2020 se ve Vlasteneckém sále pražského Carolina uskuteční seminář Ženy ve
vědě pořádaný Univerzitou Karlovou. Seminář se uskuteční od 9:30 do 17:00 hod. Svůj
případný zájem nahlaste prosím Mgr. Bohumile Vykoukové z Oddělení rozvoje a kvality
rektorátu UJEP (bohumila.vykoukova@ujep.cz).
dr. Bertl
5. Od 1. 4. 2020, resp. od 1. 5. 2020 bude i na PF zavedena elektronická evidence tržeb.
K tomuto bude vydána příslušná směrnice děkana PF (č. 1/2020).
dr. Zilcher
6. Děkuji všem vedoucím pracovníkům, kteří:


Zaslali podklady pro vnitřní a vnější výběrová řízení;



zaslali podklady pro aktualizaci publikací, financovaných z rozpočtu PF;
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zaslali podklady pro Dny vědy a umění.

7. Vnější výběrové řízení proběhne dne 29. 4. 2020. Pan děkan ustanoví výběrovou komisi.
Předsedou komise bude prof. Melichar, kterému tímto děkujeme za vstřícnost.

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

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

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

x

x

x
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