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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 6. 4. 2020
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Výroční zpráva o činnosti PF UJEP v roce 2019 byla po zapracování připomínek
vedoucích kateder postoupena k projednání Vědecké radě PF UJEP. Vzhledem k platnosti
mimořádných opatření souvisejících s koronavirem bude projednávání VZČ PF UJEP
realizováno per rollam. (Hlasování do 24. 4. 2020.) Po zapracování připomínek členů VR
PF UJEP bude materiál postoupen ke schválení AS PF UJEP.
2. V souvislosti s Covid-19 dochází k posunu harmonogramu hodnocení výzkumných
organizací ze strany Mezinárodního evaluačního panelu. Hodnocení bude zahájeno 15. 4.
2020, dokončení se předpokládá k 31. 12. 2020.
mgr. ing. Černý
3. V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. 3. 2020 jsou v navrhovaném znění
Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020, projednávaném v Parlamentu ČR ve stavu legislativní nouze, upravena pravidla
týkající se poplatků spojených se studiem. Tato nová pravidla stanovují, že se doba studia
připadající na období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 (tzv. doba narušeného studia)
nezapočítává do doby studia podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách pro účely
stanovení poplatku za studium. Poplatky za další šestiměsíční období, které by podle
dosavadní zákonné úpravy začínalo v období mezi 1. 3. 2020 a 31. 8. 2020, tak nebudou
vyměřovány. Studijní oddělení PF UJEP bude studenty, kterým byla výzva k zaplacení
poplatku zaslána nebo vyměřený poplatek ve stanoveném období již uhradili, dále
informovat:
 Studenti, jimž započalo období pro vyměření poplatků za studium méně než 6 měsíců
před 1. 3. 2020, se mohou odvolat proti zaslanému rozhodnutí a požádat o poměrné
snížení (https://www.pf.ujep.cz/cs/studium-formulare ).
 Studenti, jimž započalo období pro vyměření poplatků za studium po 1. 3. 2020, bude
vyměřený poplatek prominut.
4. V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. 3. 2020 je udělena plošná výjimka
pro mimořádný termín SZZ v září 2020. Pro akademický rok 2019/2020 jsou určené tyto
řádné termíny SZZ pro studenty PF UJEP: 22. 6. - 30. 6. 2020, 8.7. - 17. 7. 2020, 7.9. 18. 9. 2020. Znění odst. 2 - čl. 7 Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018
ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH
Obsahová a věcná správnost je věcí autora každého projednávaného bodu.

1

PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP (https://www.pf.ujep.cz/wpcontent/uploads/2018/09/s_2018_7_-organizace_studia_v_Bc._a_Mgr._studijn
%C3%ADcj_oborech.pdf) je do odvolání zneplatněno.
5. Od 6. 4. 2020 PF UJEP rozšiřuje stipendijní program. Nově si o mimořádné stipendium
mohou požádat studenti, jejichž rodič/rodiče je/jsou OSVČ:
 Žádost o udělení mimořádného stipendia musí být podána na formuláři Žádost o
udělení mimořádného stipendia v tíživé sociální situaci pro studenty, jejichž rodič je
OSVČ (dostupný na: https://www.pf.ujep.cz/cs/studium-formulare ).
 K žádosti musí být přiložena kopie platného živnostenského listu rodiče daného
studenta.
 Stipendijní komise PF UJEP bude akceptovat žádosti výhradně v elektronické verzi.
 Konečný termín pro zaslání žádostí je 30. 4. 2020.
dr. Zilcher
6. Bylo ukončeno výběrové řízení na zahraniční mobility programu Erasmus. Celkem jsou 3
studenti přihlášeni na studijní mobility a 1 na pracovní stáž. Tři studenti nedodali finální
přihlášku s podpisem.
7. Ministerstvo (MŠMT) vydalo doporučení k řešení problémů vzniklých v souvislosti se
šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Dokument se týká realizovaných
projektům OPVVV, a doporučujeme jej prostudovat všem garantům i partnerům těchto
projektů. Dokument je k dispozici zde: https://opvvv.msmt.cz/download/file4907.pdf

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

Zapsal:
dr. Bertl
přílohy:
 přehled termínovaných úkolů
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