Kolegium 4. 6. 2019
Č.j. PedF/UKPedF/248676/2019
Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. Nedělka,
Teodoridis, R. Wildová, A. Jančařík, T. Bederka

V.

Děkan

- Výroční zpráva: kontrola.
- SYPO: 5. 6., 250 hodin.
- Cena děkana: širší účast (návrh dr. Ruska) – kolegium doporučuje ponechat soutěž ve
-

stávající podobě.
Pronájem: žádost – Orffovy společnosti. Prostory jsou vytíženy.
Věda: panel GAUK. Doplnění: OVČ.
Termín setkání výkonných redakcí časopisů.
20. 6. SKAV, Delphi metoda.

Studijní
Akreditace pregraduální
-

-

-

-

Probíhá kontrola studijních plánů, (garanti, počty předmětů, hodiny, kredity, povinně
volitelné předměty) – otázka zdvojených atestů.
Zatím nedodala katedra pedagogiky, angličtiny, hudební výchovy, čeština jen v
pracovní verzi, dějepisu jen bakalářské studium, chemie, speciální pedagogiky,
výtvarné výchovy - katedry budou dotázány.
Jednoobory – dodala KMDM, KBES.
Na katedry zaslány informace o složce 1a a 1c – ozvala se nyní KVV.
Začneme připravovat převod studijních plánů – na školení dne 25. 6. budou připraveny
ukázky, jak postupovat.
Převod do SIS – p. Svoboda již zaslal informace, co bude třeba změnit, aby se daly
tabulky “natáhnout” do SIS - úprava kódů (doc. Jančařík), povinně volitelné musí být
ve vstupní tabulce, nikoli přes “proklik”, garanti předmětů ne jménem, ale číslem
UKČO. Prerekvizity - zatím řešit nebudeme.
Lze dohodnout s rektorátem účast na setkání.
Studijní plány katedry speciální pedagogiky – schváleno senátem, při přípravě převodu
do SISu budou vyžadovány rozklady studijní zátěže; jednání na MŠMT – schválení, že
může být Speciální pedagogika/Logopedie již od bakalářského studia; příprava dopisu
na MŠMT, pravděpodobně budou podmínky ohlášeny ve zkrácené lhůtě – nebudou
RVH schváleny do konce září.
V tomto týdnu bude poslána pozvánka na metodická školení 17. - 19. 6. a 25. 6.

Akreditace doktorské
-

Projednány v senátu.
Dr. Kadrnožková provádí převod základních informací do SISu, obeslala všechny
garanty s kontrolou CV.
Jsou připravovány dopisy, aby po schválení ve VR mohly být ještě před prázdninami
zaslány spisy na OKVA – zasedání probíhá i v průběhu prázdnin.

NAÚ
-

Zaslán na rektorát rozklad publikační činnosti a WoS, Scopus garanta prof. Pokorného.
Poděkování doc. Jančaříkovi za dohledání údajů.
Návrh – poslat nějaký metodický rozklad, jak lze tyto údaje dohledat.

Přijímací řízení
-

Připraven informační dopis pro studenty, kteří budou pomáhat při orientace.
Doručení TOSP dne 4. 6. 2019.
Je připraven rozpis studentských výpomocí.
Studenti se SP, možné problémy v zajištění, některé katedry nereagují – jsou vyzývány
ke spolupráci.

Podmínky PŘ
-

Zahájíme přípravu podmínek PŘ, opět jako vloni nejdříve na RUK, pak teprve v senátu.
Zasláno na RUK oznámení o konání senátu.
Podmínky budou kopírovány, katedry budou vyzvány ke změnám, pokud mají nějaké
návrhy.
Otázka dvoukombinací – ještě tento a příští rok budou přijímání studenti dle staré
akreditace.

VR
-

Návrh nového garanta Bc. studia, KVV dr. Sedlák.

Žádost o poskytnutí informace – SRZ Mleziva
-

Z RUK přeposlána opětovná žádost o poskytnutí informace v režimu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací týkající se SRZ Mlezivy.

CŽV
-

Žádost o schválení nově koncipovaného programu U3V KITTV.
Slavnostní zakončení U3V 6. června 15:00 v Karolinu.

Stanovení kontrol k obhajobě jako jedné části SZZ.
-

3 možnosti:

a) úpravou studijního plánu dle čl. 9 odst. 8 SZŘ:
Předpokladem pro konání části státní zkoušky je
a.
b.

absolvování povinných předmětů, které pro konání této části státní zkoušky
stanoví studijní plán,
získání minimálního počtu kreditů ze stanovené nebo vybrané skupiny nebo
skupin povinně volitelných předmětů stanovených pro tuto část státní zkoušky
studijním plánem.

b) Vytvořením umělého předmětu bez kreditů a výuky – předmět je v momentě
zapsání splněn, zapisovalo by při odevzdání práce SO.
c) kontrolu lze navázat na prosté odevzdání práce bez dalších úkonů.
SZZ – zápis do protokolu výsledku SZZ u studentů se dvěma dvouobory
-

-

Žádost studentky o změnu výsledku části SZZ ze společného předmětu obou
dvouoborů – nelze z pozvánky k SZZ konané v jeden den v SIS dovodit, ke kterému
dvouoboru zkouška proběhla (komise ví, do kterého dvouoboru výsledek zapisuje).
Lze řešit změnou komise nebo jiným termínem, na katedry bude zaslán pokyn
s metodikou vypisování termínů SZZ v těchto případech.

Harmonogram ak. roku 2019/2020
-

Prosíme o návrhy úprav do 7. 6. 2019, poté bude formálně dokončen a vydán.
Harmonogram praxí ještě v přípravě, ne všechny katedry aktualizovaly své praxe a
exkurze, v plánu předložit na příští kolegium.

Bakalářské promoce se konají:
-

16. 07. 2019 (Út) v 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 a 15:00 hod.
17. 07. 2019 (St) v 9:00, 10:30 a 12:00 hod.

Magisterské promoce se konají:
-

15. 07. 2019 (Po) v 9:00, 10:30 a 12:00 hod.
18. 07. 2019 (Čt) v 13:30 a 15:00 hod.

Věda a výzkum
-

-

Připraven je program Vědecké rady PedF dne 13. 6. 2019 – informace o jednotlivých
bodech a jejich zajištění.
Katedry a ústavy byly požádány o zařazení osob do oborů a o nominace určitého počtu
nebibliometrizovaných výsledků z OBD pro „per-review“.
Na personálním oddělení je registrováno již 7 uchazečů o pozici pracovníka OVČ pro
podporu výzkumných projektů s nástupem od 1. 9. 2019. Po 20. 6. bude proveden
výběr pro pohovory.
V hodnocení monografií UK uspěly publikace doc. Hnilici (KDDD) a Dr. Hradilové
(KSpP).
Informace z jednání Asociace děkanů ve Sněžném 30. – 31. 5. 2019 (DPS, projekty,
věda).

Rozvoj
-

-

-

Informace z jednání As Fond F1 2019 – schválení na MŠMT, finance červen 2019
(nejsou střediska), materiální a technické vybavení pracovišť – příprava podkladu pro
VZMR, realizace přímých nákupů červenec až září 2019.
IP/IRP 2019 – informace o čerpání pro potřeby předběžné průběžné zprávy k 31. 8.
2019 na RUK.
Příspěvek P – info dopis k plnění indikátoru „stáže s reflexí“ deadline 15. 6. 2019,
indikátor „seriál přednášek“ (Knihovna souhlasí).
NUTNÁ SCHŮZKA užšího týmu pro plnění indikátoru „modifikace vícekriteriální
hodnocení (ONN, věda, další kritéria)“
Rekonstrukce budovy M. Rettigové – spolupráce P.H.A. (p. Gajdošík), info e-mail na
konzultace s KBES, KCHDCH, KVV, KITTV – termín do 15. 6. 2019, proběhla konzultace
KBES, Knihovna (volná výpůjčka do 1. 8. 2019), garance VT, p. Svoboda.
Skříňky RETTIG – nový systém půjčování klíčů interní pravidla „účel a maximální doba
zápůjčky“ – ideálně řeší AS PedF studenti studentům.
Financování SVOČ 2019
Elektrický invalidní vozík STORM 4 pan TVRZ – cena 136.000,- Kč s DPH
(http://www.sivak.cz/elektricky-vozik-storm-4-166/) možnosti financování PedF UK vs
veřejná sbírka (sponzoring farmaceutické firmy).

Tajemnice
Brandýs nad Labem – Modernizace bazénové technologie, viz příloha
-

Začátkem kalendářního roku jsme se přihlásili do výzvy MŠMT 133 210 na „Rozvoj a
obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol.“ Byla zpracovaná
studie a projekt, připravená zadávací dokumentace byla poslána ke schválení na
MŠMT. Dle ústního sdělení RUK ze dne 31. 5. 2019 – stavebního odboru: Ing.
Kosteleckého, Ing. Růžičky nebude ze strany MŠMT tento projekt podpořen.
Financování celkem: 4.296.997,49 Kč (z toho podpora MŠMT: 2.650 tis. Kč)
Možnosti:

1.

Zafinancovat celou akci z vlastních zdrojů.

2.
Záměr bude přesunut do nové výzvy MŠMT, která se připravuje. Je
otázka, zda bude výzva tyto aktivity podporovat, pokud ano, financování
proběhne nejdříve v roce 2020.
DERS – elektronické obchodní centrum
-

-

Nabídková cena: 464 tis. Kč bez DPH + roční servis: 31.160 Kč bez DPH; Kalkulace
obsahuje náklady na napojení na iFIS a KOPLA, čtení z SIS, neobsahuje náklady na
součinnost s třetími stranami - nová rozhraní;
Vzhledem k výši ceny je třeba vypsat VZMR s oslovením nejméně 5 dodavatelů.
Dle ÚVT nebude v novém ekonomickém informačním systému, který se soutěží v rámci
UK elektronický obchod zajištěn.
Na 1. LF nabízejí CŽV kurzu přes externí aplikaci s napojením na iFIS. Vznesla jsem dotaz
na podrobnosti.

Úklid – výběrové řízení na firmu
-

-

Firma EkoBit zajišťuje úklid v Myslíkově ul., Spálené ul. a v Rettigové ul. ve 3. patře.
Nově uvažujeme o úklidu firmou v Rettigové – chodby a příp. 2. patro.
Částka ušetřená za mzdové náklady za uklízečky (7 osob): 950 tis. Kč bez odvodů za rok
+ částka za úklidové prostředky. 1.289 tis. Kč vč. odvodů + 200 tis. Kč úklidové
prostředky = 1.489 tis. Kč.
VZMR na firemní úklid ve výši 1.200 tis. Kč bez DPH za rok. V Rettigové by zůstaly 3
uklízečky + 1 na denní úklid a doplňování. Celkové náklady: 528 tis. Kč bez odvodů.

Ostatní:
-

Prázdninová provozní doba v budovách fakulty.
Celetná – vybavení technikou a nábytkem, jsou vypsaná VŘ.
Výsledek dislokační komise – realizace od 1. 7. 2019.

OVV
-

-

Žádost KDDD o podporu konference, stanovisko OVV kladné – akce je s mezinárodní
účastí a týká se vzdělávání učitelů. Zároveň je vidět, že katedra se snaží hledat zdroje i
u sebe. 10 kateder hradí z katedrových peněz.
Natáčení cyklu mluvící hlavy.
Letní škola českého jazyka s Harvardem.

