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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 25. 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 od 25. 5. 2020 až do odvolání
platí:
• Osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole je umožněna pouze za splnění
podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká
klinické a praktické výuky a praxe.
• Na přijímacích zkouškách, na státních závěrečných zkouškách a při poskytování
poradenských služeb nemusí 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.
• Pro výuku v SH a v gymnastickém sále PF jsou otevřeny sprchy a šatny.
2. Zasedání Akademického senátu PF UJEP se uskuteční ve středu 27. 5. 2020 od 12:00 hod.
v místnosti CS 226. Vzhledem k programu jednání se zasedání účastní prof. Škoda, Ing.
Mgr. Černý, Dr. Bertl.
3. Rozpis služeb na děkanátě PF UJEP během letních prázdnin byl odeslán pí. Čebišové na
rektorát UJEP.
4. MŠMT ČR vyhlásilo 2. ročník Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za
vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. V letošním ročníku je cílem ocenit zejména
ty vysokoškolské pedagogy a pedagožky, kteří se věnují formám online výuky a
ověřování výsledků a významným způsobem přispěli ke zvládnutí náročné situace
způsobené pandemií Covid-19 na vysoké škole v oblasti výuky online. Více informací
zde: https://www.msmt.cz/Vzdelavani/vysoke-skolstvi/cena-ministra-skolstvi-mladeze-atelovychovy-za-vynikajici.
Vyplněné nominační návrhy můžete zasílat děkanovi prof. Škodovi do 15. 9. 2020.
5. Ve středu 27. 5. 2020 v 18:00 hod. bude v Galerii Zahradní dům Teplice zahájena výstava
akademického malíře Vladimíra Suchánka s názvem „Výběr z litografické tvorby“.
Výstava potrvá do 21. 6. a je otevřena úterý – neděle vždy 11–17 hod.
6. V pátek 29. 5. 2020 od 17:00 hod. bude v LovoGalerii zahájena výstava „Linie“ doc.
Vladimíra Šavla. Výstava potrvá do 30. 6. 2020.

dr. Zilcher
7. Od 30. 6. 2020 je předpoklad uvolnění prostor ve 4. patře budovy děkanátu PF v ul. Čs.
mládeže. Po uvolnění lze předpokládat možnou dislokace prvních pracovišť PF z budovy
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Hoření. Aktuálně probíhají další jednání. Děkan nominoval dislokační komisi ve složení:
Ing. Lenka Hřebejková, Radmila Tampírová a PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.
8. Úřad Ústeckého kraje žádá po PF UJEP navrhnout tři odborníky z cílových oblastí dle
RIS3 strategie, a to v kontextu inovace ve vzdělávání. Jednat by se mělo v jednom případě
o akademického pracovníka a ve dvou případech o člověka z praxe.
9. PF UJEP byla oslovena PhDr. Angelou Almašiovou, PhD. - PF Katolíckej univerzity v
Ružomberku, proděkankou pro výchovu a vzdělávání, k participaci na projektu KEGA
„Protektívne a rizikové prediktory vo vzťahu k pravicovému extrémizmu u budúcich
pedagógov“.

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

do 15. 9. 2020

Nominační návrhy na Cenu
ministra školství, mládeže a
tělovýchovy za vynikající
vzdělávací činnost na vysoké
škole zasílat děkanovi prof.
Škodovi.

navrhovatelé
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