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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 18. 5. 2020
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Současně platná mimořádná opatření v souvislosti se šířením Covid-19 (viz předchozí
zápisy z kolegia děkana) zůstávají v platnosti, přičemž nově platí:
• Na přijímacích zkouškách, na státních závěrečných zkouškách a na poskytování
poradenských služeb nebudou muset mít osoby v místnosti nasazené roušky, pokud
mezi sebou zachovají odstup alespoň 1,5 metru a u přijímacích zkoušek nebude v
místnosti více než 15 osob.
• Všichni pracovníci PF musí být přítomnosti na pracovišti v běžném rozsahu své
pracovní doby!
2. Akademickému senátu PF UJEP byly ke schválení zaslány tyto strategické dokumenty:
• Výroční zpráva o činnosti PF UJEP v roce 2019,
• Výroční zpráva o hospodaření PF UJEP v roce 2019,
• Rozpočet PF UJEP na rok 2020.
3. Zasedání Vědecké rady PF UJEP (za fyzické přítomnosti členů) se uskuteční 11. 6. 2020
od 10:30 hod. ve velké aule Jaroslava Kubisty (CANA) na PF UJEP. Nutná je maximální
možná účast členů vědecké rady!
4. Červnová PVP se uskuteční již fyzicky dne 9. 6. 2020. Na přelomu září a října
předpokládáme uskutečnění výjezdního zasedání PVP.
dr. Balkó
5. Projednány byly všechny předložené návrhy na projekty IGA PF.
mgr. ing. Černý
6. Diskutováno bylo neposunutí termínu pro přijímací řízení na PF – vzhledem
k vyhlášenému termínu druhého kola přijímacího řízení na PF.
dr. Zilcher
7. PF byla oslovena Mgr. Terezou Bártovou z Nadačního fondu Josefa a Olgy Řepkových.
Nabídka spolupráce souvisí s vyhledáváním a podporou osob v těžké životní situaci
(jedinci se závažnými nemocemi, úrazy, senioři, matky samoživitelky, aj.) a nejsou
schopni si financovat rehabilitační pobyty, kompenzační pomůcky atd. Po diskusi bylo
doporučeno postoupit tento podnět a kontakt na UCP.
8. Bylo zrušeno mimořádné opatření omezující nové mobility. Dle tiskové zprávy DZS je
možné zahraniční výjezdy studentů, akademických, neakademických pracovníků a dalších
pracovníků ve vzdělávání, financované z programů administrovaných DZS plánovat,
popř. i realizovat, ale pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České
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republiky, tak ze strany země, kde se má daná mobilita uskutečnit, příp. tranzitní země. Po
návratu z mobility je také potřeba počítat s případnými podmínkami pro vstup zpět do
České republiky (negativní test na Covid-19, karanténa apod.). Bohužel není v současné
době jednoznačné, zda náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s novým
výjezdem, ale cesta nebude moci být s ohledem na případná nová omezení v době
plánovaného výjezdu uskutečněna, budou moci být proplaceny v rámci tzv. vyšší moci,
tedy z prostředků programu Erasmus+. Pokud tedy na tyto případy nebude moci být vyšší
moc vztažena a pokud si účastník nezajistí jejich proplacení z prostředků fakulty, musí
počítat s tím, že tyto náklady ponese sám. Je tedy doporučeno plánovat v současné době
pouze takové výjezdy, u kterých lze předem zajištěné služby související s pobytem a
dopravou plně stornovat.
9. Existuje možnost nových zahraničních mobilit, které by probíhaly pouze on-line formou,
lze realizovat, ale pouze jako zero-grant, tedy bez finančního přispění programu
Erasmus+. To může být pro nás zajímavá cesta na zvýšení internacionalizace.
10. Zahraniční služební cesty již lze realizovat, avšak za dodržení přísných opatření a
s vědomím vícenákladů, které nebude možné finančně kryty z rozpočtu PF. Tedy děkan
PF UJEP cestovní příkaz již může podepsat, avšak pouze s čestným prohlášením
zaměstnance, že v případě vícenákladů zahraniční cesty (nutný test na Covid-19, nutnost
zůstat déle v zahraničí z důvodu uzavření hranic atd.) bude zaměstnanec hradit tyto
náklady z vlastních zdrojů, či z projektových zdrojů, ze kterých je možné tyto náklady
pokrýt.
11. Děkuji všem katedrám za zaslání jejich návrhu na představení fakulty na DVU. Tato akce
však byla zrušena a bude realizována pouze on-line formou.
12. Akce Noc vědců je posunuta na listopadový termín, ve kterém se UJEP připojuje
k Evropské noci vědců, jenž proběhne 27. 11. 2020.
13. Doc. Jan Daniel Bláha na poradě proděkanů zmínil zajímavou PR strategii spojenou
s natáčením stěhování PřF no nové budovy CPTO. PF bude participovat na tomto záměru.
14. Ze strany UJEP přišla nabídka na spolupráci od Astrachaňské státní univerzity s nabídkou
spolupráce v oblasti akademických mobilit a výzkumných programů. Více informací o
této ruské univerzitě naleznete pod odkazem http://asu.edu.ru/en. V případě zájmu na
jednotlivých pracovištích prosím napište e-mail na ladislav.zilcher@ujep.cz. Následně
bude nabídka potvrzena. Za jiných okolností nabídku PF UJEP odmítne.

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

9. 6. 2020 od 14:00 hod.

porada vedoucích pracovníků
zasedání Vědecké rady PF
UJEP

vedoucí pracovišť PF

11. 6. 2020 od 10:30 hod.
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