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Provozní řád „terasy“ v 1. patře budovy kateder 
Pedagogické fakulty UJEP 

 
Děkan Pedagogické fakulty UJEP vydává tento závazný Provozní řád „terasy“ umístěné v 1. patře 
budovy kateder v areálu PF UJEP v Ústí n. L. v ul. České mládeže 8 (dále jen „terasa“): 
 
 

Závazná provozní pravidla: 
  
1. Předmětná „terasa“ je určena především jako místo pro venkovní výuku využitelné všemi 

pracovišti PF UJEP.  
 
2. Obecně platí, že pobyt a pohyb osob na „terase“ je možný jen za přítomnosti pracovníka PF 

UJEP, popř. jiné součásti UJEP či rektorátu UJEP. 
 
3. Vzhledem k ustanovení předchozího bodu č. 2. tohoto provozního řádu je „terasa“ trvale 

uzamčena. Vyučující si v případě zde realizované výuky vyzvedne klíče na recepci PF UJEP, kde 
je po skončení výuky odevzdá. Evidenci těchto zápůjček – stejně jako v případě všech klíčů od 
místností PF UJEP – vede recepce PF UJEP.  

 
4. Stejný režim evidence výpůjček klíčů ke vstupu na „terasu“ je užit i v případě údržbových prací 

zde prováděných.  
 
5. Na „terase“ je zakázáno: 

a) zdržovat se mimo dobu výuky, 
b) kouřit,  
c) konzumovat alkoholické nápoje či podobné omamné látky, 
d) manipulovat s otevřeným ohněm, 
e) vodit psy a jiná zvířata, 
f) poškozovat zařízení a vybavení „terasy“ a souvisejícího objektu, 
g) znečisťovat plochu „terasy“ a souvisejícího objektu, 
h) narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem. 
 

6. Každé poškození zařízení a vybavení „terasy“ je nutno neprodleně nahlásit obsluze recepce PF 
UJEP.  

 
7. Nalezené předměty se odevzdají na recepci PF UJEP.  

 
8. Za dodržování zde uvedených pravidel je zodpovědný každý vyučující, který „terasu“ užil pro 

výuku. Kontrolou dodržování těchto pravidel je pověřen tajemník PF UJEP. 
 
9. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele „terasy“ s platností od 1. 9. 2021.  

 
 
 
V Ústí nad Labem dne 30. 8. 2021 
 
 
 
 
 
 

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA 
děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 
 
 
Zpracoval: dr. Bertl 


