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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 23. 3. 2020
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět korespondenčního jednání:
prof. Škoda
1. Dnem 20. 3. 2020 vešel v platnost Příkaz rektora č. 2/2020 týkající se odevzdávání a
zveřejňování kvalifikačních prací. Příkaz ruší povinnost odevzdávat kvalifikační práce
v tištěné podobě, umožňuje však fakultám tuto povinnost uložit vnitřní normou. Byla
proto novelizovaná směrnice děkana PF UJEP – nově č. 5D/2019 – Vedení, psaní a
odevzdávání kvalifikačních prací PF UJEP, kde je povinnost studentů imatrikulovaných
na PF UJEP odevzdávat kvalifikační práce v elektronické i tištěné forma kodifikována.
Pokládáme za účelné ponechat odevzdávání kvalifikačních prací nadále i v tištěné formě.
2. Všichni vyučující mají povinnost vytvořit adekvátní platformu resp. podmínky pro
distanční výuku s výjimkou praktických studijních předmětů, tj. sportovní aktivity, tvůrčí
činnosti (malba, kresba, keramika) a odborné/pedagogické praxe. Vedoucí kateder jsou
pověřeni koordinací realizace.
3. Vzhledem k mimořádnosti situace doporučuje MŠMT ČR v případech, kde to charakter
výkonu praxe studentů umožňuje, realizovat praxi náhradní bezkontaktní formou. Vysoká
škola posoudí a rozhodne samostatně u každého studijního programu, zda lze praxi
vykonat jiným způsobem, kterým se naplní účel studentské praxe. Možnosti alternativního
plnění odborných a pedagogických praxí připraví CPP PF UJEP. Prozatím zůstává
v platnosti tento metodický pokyn k praxím: https://www.pf.ujep.cz/cs/17706/moznostikonani-pedagogickych-praxi-v-ls-19-20-ucitelska-studia-1-st-zs-1-st-zs-spec-ms-aucitelstvi-2-st-a-ss?fbclid=IwAR1CTjDGRoRfQeMHMI3jlQuQ10y6RpiXLTsC3LLjch9XkTsyBZTnN5qhqM.
4. KÚ Ústeckého kraje může vyzvat k plnění pracovních povinností studentů pro
poskytování sociálních služeb nově i studenty Bc. a NMgr. studijních oborů Sociální
pedagogika v prezenční formě studia.
5. Zapojení studentů PF UJEP do pomoci potřebným:
 Studenti studijních oborů Bc. a NMgr. Sociální pedagogika, Bc. Speciální pedagogikaintervence, NMgr. Speciální pedagogika – poradenství, Mgr. Učitelství pro 1. stupeň
ZŠ a speciální pedagogika v prezenční formě studia jsou připraveni na možnost jejich
povolání do sociálních služeb podle nařízení vlády. Tuto činnost koordinuje Krajský
úřad Ústeckého kraje.
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Studenti se podílejí na hlídání dětí zaměstnanců UJEP a Krajské zdravotní a.s. přímo
v prostorách Kampusu UJEP.



Studenti pomáhají se šitím roušek, především pro neonatologické a chirurgické
oddělení nemocnice v Ústí nad Labem https://www.pf.ujep.cz/cs/17393/pfpomahasiti-rousek.



Studenti vykonávají i pedagogickou činnost – např. výukou přes Instagram
(https://www.pf.ujep.cz/cs/17384/studentka-z-pf-uci-zaky-pres-instagram),
nebo
student Karel Šíma je jeden z učitelů televizního pořadu UčíTelka:
https://www.pf.ujep.cz/cs/17718/ucitelka-vystoupeni-studenta-fakulty.



Nabízíme dobrovolnickou činnost potřebným spočívající v hlídání dětí, doučování
dětí, pomoc s nákupy pro seniory. https://www.pf.ujep.cz/cs/17365/pedagogickafakulta-pomaha-vyzva-dobrovolnikum.



Naši dobrovolníci z řad studentů spolupracují i s městem Ústí nad Labem, jsou
součástí dobrovolnického týmu náměstka primátora Mgr. Tomáše Vlacha.



Studenti PF UJEP participují i na celostátním portálu zaměřeném na hlídání dětí
https://chcipohlidat.cz/.
6. Platba externistům za distanční výuku je shodná se sjednanou platbou za výuku v
prezenční formě podle uzavřené DPP. Vedení apeluje na vedoucí kateder, aby skutečně
vyhodnotili, zda výuka reálně v distanční formě proběhla.
dr. Bertl
7. Po konzultaci s techničkou BOZP a PO rektorátu ing. Výbornou bylo upřesněno: Obecně
platí nutnost nosit roušku či odpovídající ochranu úst a nosu na veřejnosti, tzn. i na
místech, kde např. v budově dochází ke styku s veřejností. Pokud je člověk v místnosti
sám, nebo je vzdálen od kolegů trvale více než 1 m, je doporučeno řídit se aktuálním
zdravotním stavem. Dále je doporučeno, má-li někdo příznaky ať již obyčejného
nachlazení, nechť sedí v kanceláři sám, a po vstupu další osoby si roušku navlékne.

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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