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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 20. 4. 2020
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Informace o uvolňování mimořádných opatření v souvislosti se šířením Covid-19 platné
od 20. 4. 2020 byly zaslány vedoucím kateder a za účelem informování studentů vyvěšeny
na webových stránkách fakulty: https://www.pf.ujep.cz/cs/18648/oznameni-vedenifakulty-dulezite-informace. Tyto informace se rovněž týkají posledních ročníků kurzů
CCV.
2. Kolegium děkana diskutovalo nabídku firmy Filtermac. Ekologický projekt Filtermac má
za cíl odlehčit přírodě od plastového odpadu z PET lahví a zároveň zajistit studentům a
zaměstnancům čerstvě mikrofiltrovanou zdravou vodu do vlastní lahve
(http://www.filtermac.com/). Zařízení a instalace jsou dotovány ze Státního fondu
životního prostředí. PF UJEP vyjádřila o zařízení předběžný zájem a vyžádala si bližší
specifikaci podmínek provozu zařízení. Kolegium děkana doporučuje umístit tento přístroj
do SH.
3. Doplnění Výroční zprávy UJEP za rok 2019 o nově přidanou položku „Podpora
horizontální mobility studentů a akademických pracovníků a jejich vzdělávání.
Vysoká škola na příkladech z praxe uvede, jakými způsoby podporuje horizontální (tj.
mezisektorovou) mobilitu studentů a akademických pracovníků a jejich vzdělávání
směřující k rozvoji kompetencí pro inovační podnikání.“ zajistí za PF proděkan Dr.
Zilcher. Datum odevzdání: 24. 4. 2020.
4. Aktualizovaný dokument M3 pro účely Mezinárodního evaluačního panelu zaslal
proděkan Dr. Balkó prorektorovi doc. Novákovi.
5. Plán realizace Strategického záměru PF UJEP pro rok 2021+ zajistí proděkan Dr. Zilcher
podle aktuálního harmonogramu z rektorátu UJEP.
6. V současné době, kdy jsou využívány prostředky distanční výuky a komunikace, lze
kromě systémů IS/STAG a LMS Moodle využívat další nástroje, jejichž přehled je uveden
na stránkách CI UJEP: https://ci.ujep.cz/index.php/Dist.
7. Do 25. 5. 2020, v souladu s Kariérním řádem UJEP, připraví proděkan Dr. Zilcher zprávu
o výsledku průběžného hodnocení plnění personálního plánu fakulty doplněnou o přehled
opatření přijatých k odstranění případných nedostatků a zprávu předá děkanovi PF UJEP.
8. Propagační akce Den vědy a umění původně plánovaná na 14. 5. 2020 v daném termínu
neproběhne z důvodu epidemie koronaviru. Zvažován je náhradní termín nebo úplné
zrušení akce v roce 2020. Stejně tak neproběhne ani Studentský majáles, který měla
pořádat Studentská unie UJEP dne 1. 5. 2020.
Obsahová a věcná správnost je věcí autora každého projednávaného bodu.
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dr. Bertl
9. Dle informace ředitele SKM Mgr. Krause bude od 27. 4. 2020 obnoven částečně provoz
50baru (objednání jídla v systému menzy UJEP, výdej jídla v 50baru, vlastní konzumace
jinde); pravděpodobně od 25. 5. 2020 dojde k obnovení provozu 50baru tak, jak umožní
aktuální předpisy a pravidla.
10. PF má již připravené Unišeky, s jejich distribucí započneme ve vazbě na uvolnění
obecných hygienicko-provozních zásad. V případě bezodkladného zájmu je nutno
dohodnout si vyzvednutí předem u pí. Šturmové (při dodržení všech aktuálních
hygienických pravidel).

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

Zapsal:
dr. Bertl
přílohy:
 přehled termínovaných úkolů

Obsahová a věcná správnost je věcí autora každého projednávaného bodu.
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Termínované úkoly:
TERMÍN

do 24. 4. 2020

do 25. 4. 2020

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

Doplnění Výroční zprávy
dr. Zilcher
UJEP za rok 2019.
Zpráva o výsledku
průběžného hodnocení plnění
dr. Zilcher
personálního plánu fakulty
doplněnou o přehled opatření
přijatých k odstranění
případných nedostatků.

Obsahová a věcná správnost je věcí autora každého projednávaného bodu.
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