Zápis č. 3/19
Informace, které měly zaznít na kolegiu děkana ze dne 7.10. 2019
Sdělení děkanky
-

-

informace o nepřijetí dodatečné dotace MŠMT pro PřF. Fakulta se z důvodu finanční
nevýhodnosti a nerealizovatelnosti rozhodla nepřijmout dodatečnou dotaci MŠMT v rámci
projektu PROGFIN, který byl určen na opravu budov B a A. Pro fakultu je schůdnější a
výhodnější zrealizovat nejnutnější opravy z vlastních zdrojů. Připravuje se zbudování příček
v budově B (hlavně na KMBG a KZO). V budově A se připravuje oprava výtahu, záchodků,
příprava místnosti pro servery, místnosti pro IT a přestěhování části studijního oddělení do
zasedací místnosti v 1. patře budovy A (Z1P).
informace o projektech ESF a ERDF. PřF získala projekty ESF a ERDF na modernizaci výuky a
přístrojového vybavení pro výuku. Oba projekty se budou realizovat od roku 2020, proděkan
F. Vácha bude včas informovat.
informace o ocenění HR Award. JU získala HR Award (BC AV ČR už ho má). K této příležitosti
se pořádá 13.11. odpoledne slavnostní seminář V Clarionu. Prosím každou katedru/ústav,
aby vyslala dva zástupce. Bližší informaci pošle tajemnice Tereza Švojgrová.
informace o reorganizaci projektového oddělení PřF. Připravujeme reorganizaci
projektového oddělení. Vedoucí kateder a ústavů žádám o zaslání stručné představy o tom,
co by mělo zajišťovat projektové oddělení proděkanovi Petrovi Jelínkovi do 31.10.2019.

Sdělení předsedy Akademického senátu PřF:
-

informace o konání voleb do akademického senátu PřF. Ve druhém týdnu prosince
proběhnou volby do fakultního senátu. V těchto volbách se bude volit o dva senátory více
(bude 7 zaměstnanců a 6 studentů) a jsou zavedeny kvóty na počet senátorů z jednotlivých
částí fakulty: biologické obory, ostatní přírodovědecké obory a technické obory. Kvóty se řídí
relativním zastoupením voličů, ale jejich výpočet zajišťuje, že každá ze tří částí bude mít
alespoň jednoho zástupce v zaměstnanecké i studentské komoře. Zastoupení částí je
omezeno i shora. Navrhování kandidátů bude probíhat (přesná data určí volební komise)
zhruba v prvních 3 týdnech listopadu a bylo by dobré, aby jej nepodcenili především zástupci
minoritních oborů.

Sdělení proděkana pro studium:
-

informace o novém přípisu z rektorátu, dle kterého je v rozporu s legislativou na ochranu
osobních údajů vystavovat na webové stánky rozpisy státnic, obhajob či blokové výuky
obsahující jména studentů. Proto prosím na webech kateder a ústavů takové dokumenty
ihned znepřístupnit. Na intranetu údaj být smí. Tento ale musí být zabezpečený, tj. k
prohlédnutí obsahu musí být nutné přihlášení univerzitním jménem a heslem.

Sdělení tajemnice:
-

informace o převodu katedrových RVO a 01-xxxx do fondu na příští rok - rozeslala jsem
informace vedoucím kateder 12.10.2019; finanční prostředky, které katedra neuloží do
fondu je nutné dočerpat.
informace o podnětu pana dr. Nguyena - výsledná domluva (bez komentáře) taktéž
rozeslána na hromadnou mailovou adresu „predni“ 12.10.2019.
upozornění na nutnost dočerpání dovolené, zejména na grantech, které letos končí;
proplacená dovolená není na GAČRu uznatelným nákladem, tudíž náklady půjdou za
příslušnou katedrou.
informace, že podle opatření rektora je třeba vést evidenci pracovní doby akademických
pracovníků: budou provádět sekretářky kateder.

Sdělení proděkana pro vnější vztahy a propagaci:
-

informace o plánovaném natáčení cca 10 třicetivteřinových videí, v zásadě na každý obor
studia jeden (učitelství jako jeden souhrnný obor). Žádáme vedoucí kateder a ústavů, aby si
připravil nějakou představu, co by v tom videu chtěl ukázat jako zvlášť významné, která
osoba řekne jednu či dvě velemoudré věty a podobně. Bude vybrána jedna firma, která
bude natáčení provádět (ať to vůbec zvládneme zaplatit), takže se to bude dít postupně, ale
měli bychom to stihnout do podávání přihlášek.

Sdělení proděkanky pro učitelské obory:
-

-

informace o schválení návrhu týkajícího se bakalářských studijních programů PřF. RpVH JU
(Rada pro vnitřní hodnocení) schválila návrh PřF, který se týká všech bakalářských studijních
programů předkládaných v rámci platné institucionální akreditace pro Učitelství po celou
dobu její platnosti, tedy do 16.11.2028. Není požadováno předložení kontrolní zprávy ani u
jednoho ze studijních programů.
PřF je tedy oprávněna uskutečňovat Bc. studijní programy Biologie se zaměřením na
vzdělávání pro SŠ (garant J. Kaštovský), Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (garant P.
Jelínek), Chemie se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (garant M. Kutý), Informatika se
zaměřením na vzdělávání pro SŠ (garant M. Prokýšek), Matematika se zaměřením na
vzdělávání pro SŠ (garant J. Kalová).
informace o schválení návrhu PřF navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
pro střední školy. RpVH JU schválila návrh navazujícího magisterského studijního programu
Učitelství pro střední školy a udělila PF JU, PřF JU a FF JU oprávnění uskutečňovat uvedený
studijní program po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tedy do 16.11.2028
s tím, že do 30.6.2024 bude členům RpVH JU předložena kontrolní zpráva o realizaci
uvedeného studijního programu.
PřF je tedy oprávněna uskutečňovat navazující magisterský studijní program Učitelství pro SŠ
ve specializacích: Biologie, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika.
Garantem pro všechny specializace je V. Petrášková z PF JU.

Termíny kolegií děkanky se budou konat v semestru každé první pondělí v měsíci. Další KD
do konce kalendářního roku jsou 4.11. a 2.12.2019.

Zapsala: Hana Sýkorová
Ověřila a doplnila: Hana Šantrůčková

