
Kolegium 5. 6. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, V. Teodoridis, T. 
Bederka, V. Vlnas, M. Černochová, R. Wildová 

 

Děkan 

1. Nový vedoucí ÚPRPŠ dr. Václav Trojan představil svoji koncepci. 

2. Na příští kolegium byl pozván ředitel ÚVRV dr. David Greger ke konzultaci rozvoje pracoviště a 
s tím spojené dislokace. 

3. Termíny kolegia: 17. 7. 16:00 – 18:00, 25. 9. 13:00, 9. 10. 13:00, 23. 10. 13:00, 6. 11. 13:00, 20. 11. 
13:00, 4. 12. 13:00, 18. 12. 13:00, 

4. Setkání se zaměstnanci 18. 12. 15:00. 

5. Uzavření studovny od 18. 6. z důvodů stěhování. 

6. Zřizuje se komise pro etiku ve výzkumu. 

Rozvoj 

OPVVV „Nábyteček“ – RUK informoval: rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu VRR i MRR bylo 
dle informace MŠMT vydáno 31. 5. 2018. 

1. Realizace: Brandýs n. L. – vypsáno v souladu s plánem 1 VZMR (zbývá vypsat 2 VZMR), tj. 27,6 % 
z 1,837 mil. Kč plus přímé nákupy KTV a KHV v realizaci (slečna Ledecká). 

2. Praha – vypsáno 4 VZMR a 2 dílčí VZMR (zbývá vypsat 3 VZMR), tj. 55,62 % z 11,642 mil. Kč 
plus přímé nákupy KSPG, KVV, KP a KPPP v realizaci (slečna Ledecká); tento týden (4. – 8. 6. 
2018) VZMR Studovna, Nábytek, B001 + 2x KHV. 

IP 2019-20 – projekt na 2. roky, čekáme na charakter výzvy, podklady na RUK ohledně dílčích IRP 
„katedrových“ projektů (souhrn za 2014-18). 

Dislokace ÚVRV a KAMV – řešení podle počtu pracovníků a jejich úvazků. 

Schválení konání konference: Trendy v didaktice biologie (3. ročník) – 20. – 21. 9. 2018 bez nároku na 
fakultní podporu. 

V. Laufková 

SOR a spolky 
1. Seznamovací kurzy: http://seznamovak.pedf.cuni.cz/ (aktualizace Jan Vais) 

2. Seznamovací kurzy – odměny pro organizátory; V roce 2017 bylo uplatněno následující pravidlo: 
stipendium vyplaceno po konání seznamovacího kurzu ve výši 1000 Kč/den organizátorům a 
vedoucím seznamovacích kurzů – s podmínkou dva vedoucí na 10 studentů prvních ročníků; 
pokud by se stalo, že by na jeden obor připadaly dva seznamovací kurzy (dvě studentské oborové 
rady / spolky), částka se půlí. Kolegium souhlasí. 



3. Již dodány všechny výroční zprávy formálních spolků (Agora, Drosophila, Otevřeno, Emil), 
k uschování u VL a TB. 

4. Revize OPAD 20/2017 (agenda TB) 

Cena Arnošta z Pardubic 
Návrh studentů a absolventů: prof. Jarmila Novotná z KMDM, dále agenda pana děkana. 

Juniorská univerzita Univerzity Karlovy 
 Žádost RUK o jmenování přednášejícího do programu Juniorské 
univerzity UK (přednáška ve čtvrtek v ZS na 90 min pro studenty SŠ v humanitně-
společenském zaměření, Modrá posluchárna Karolína, kapacita cca 100 studentů), loňská 
témata přednášek zde: https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-94.html 

V ZS 2018/2019 se za PedF přednášky ujme doc. Martina Šmejkalová (KČJ): 
Jak se učil český jazyk na středních školách v minulém století: interaktivní přednáška s ukázkami. 
V tomto čase je také krátký prostor na propagaci naši fakulty (promo video, krátká úvodní 
prezentace, letáčky apod.). Bude upřesněno a ve spolupráci s OVV. 

DofE – volitelný předmět 
Návrh kolegů z Pedagogické fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici přijet k nám v rámci programu 
Erasmus+ na mobilitu sdílet zkušenosti s programem DofE, který je u nich pojat velice zážitkově 
(proděkanka pro mezinárodní spolupráci, vztahy s veřejností a třetí roli, doc. Alžběta Brozmanová 
Gregorová) – Kolegium souhlasí. 

Fakultní příměstské tábory 
Prosba o rezervaci místností – ideálně Velký sál po dobu konání táborů (po-pá v termínu od 13. 8. 
do 31. 8. 2018 v čase 7:30-17:30), ve čtvrtky nocování na fakultě – prosba o místnost R128, příp. 
R124. Kolegium souhlasí. 

Studijní 

Akreditace 
1. Další požadavky FF na úpravu spisu. 

2. Tři DS připraveny k zaslání na RUK. 

3. Na Př projednání senátem 21. 6., připravuje se průvodní dopis. 

4. Všechny kontrolní zprávy zpracovány, zkontrolovány a budou odeslány na RUK (poděkování E. 
Vachudové za jazykové korektury). 

5. KRL – informace o nastoupení nového potenciálního garanta. 

6. V RVH se dne 5. 6. 2018 budou projednávat naše dva (tři) pregraduální programy. 

7. Řeší se, zda KDDD nezmění garanta, aby program měl perpsektivu akreditace na 10 let, nikoli jen 
na 5. 

Přijímací řízení 
1. Proběhla schůzka s garanty (31. 5.), katedry obdržely písemně všechny důležité materiály. 

2. Od 7. 6. začíná přijímací řízení. 



Podmínky PŘ – reakce kateder 
1. KAMV – návrh Andragogika a školský management NMgr. oboru i v PS (zájem o KS v loňském 

roce dostatečný, 112, přijato 32, nastoupilo 31. Kolegium schvaluje. 

2. KPPP – návrh Předškolní pedagogiky i do PS (přihlášek 69, přijato 32, nastoupilo 32) Kolegium 
schvaluje. 

3. KDDD – NMgr. Dějepis – Geografie (pro 2019/20 lze podle staré akreditace, pro 2020/21 podle 
nové – jiný podíl praxí a spol. základu, zatím nebylo součástí jednání RVH), PřF má přislíbeno, 
v Bc. je 8 studentů (lze očekávat nižší počet, kteří nastoupí do dvoukombinace, otázka, zda 
nepočkat až na novou akreditaci a podle toho se rozhodnout) Ještě bude diskutováno. 

4. KHV žádá o kombinaci HV-IT – nevadí oborovým půldnům. Kolegium schvaluje. 

5. KDDD žádá o kombinaci Dě – VV – nevadí oborovým půldnům. Kolegium schvaluje. 

6. KPg žádá o kombinace v KS Pg, VZ pro NMgr. s biologií – katedra zatím nechce otevírat 
dvouobory v KS, studenti s KS bc. studia mohou pokračovat v jednooboru nebo v příslušném 
dvouoboru v prezenční formě (s podporou). Kolegium schvaluje. 

7. KPg žádá o kombinace v KS Pg, VZ pro NMgr. s chemií – problém je velmi malý počet všech 
studentů v KS (2. ročník), jak v PS, tak v KS, mohlo by se stát, že v každé formě studia budou mít 
po 3-5 studentech, zatím bylo doporučováno PS s tím, že mohou studentům vycházet vstříc např. 
s ISP. Kolegium nesouhlasí. 

8. Kombinace PG a SPPG katedra odmítá, je jen Pg-VZ. Kolegium schvaluje. 

9. KOVF – nežádá otevřít FILET. 

10. Některé programy budou již v novém modelu označování (ne program – obor, jen program), 
kromě SIS Podmínky PŘ bude potřeba upravit i na webu, aby se uchazeči orientovali (bude nutný 
vysvětlující text). 

Změny v předmětech a studijních plánech 

1. OP VVV SC1, SC2, SC5 – Akční výzkum – 0/3, 6 kr. LS 2018/19. 

◦ SC1 prof. Wildová (vyučující dr. Ronková, dr. Uličná, dr. Jirotková). 

◦ SC2 doc. Kucharská (vyučující dr. Špačková, dr. Voňková, dr. Dvořáková, doc. Robová). 

◦ SC2 dr. Pavlasová (vyučující dr. Pavlasová, dr. Rusek, dr. Dvořáková). 

◦ Výše kreditů je odůvodněna prací studentů, které budou prováděny pro projekt: a) vstupní 
školení, vytvoření plánu akčního výzkumu s didaktiky a pracovníky ped. ps. přípravy, zácvik do 
metod – toto bude realizováno před nástupem do praxe. b) Praxe – 36 hodin přímé práce 
v terénu, konzultace s učiteli, didaktiky, pracovníky ped. ps. přípravy, reflektivní seminář se 
zpracováním podkladových materiálů vzhledem k výuce, plus c) závěrečné zpracování 
výzkumné zprávy, prezentace na projektovém setkání. Odhad hodin 150, od ledna do června 
2019. 25 hodin měsíčně. 

KČJ – žádost o volitelné předměty (překódování) - Ještě bude diskutováno na příštím kolegiu. 

Katedra psychologie 
Navazující magisterské studium Psy  ONPSPSY17 



◦ OPNP1Q165B Úvod do adiktologie změnit název na Klinická adiktolog ie pro 
psychology ZS (protože navazuje na kurz Adiktologický seminář z bakalářského studia). 

◦ Koučování II (navazuje na kurz Koučování – základní výcvik OPNP1Q160B) – 0/2, KZ, 3 
kredity, oba semestry, prerekvizita OPNP1Q160B. 

◦ Systemická terapie  1/1, KZ, 3 kredity, oba semestry, prerekvizita OPNP1Q110A. 

◦ Psychologický výzkum v multimediálním vzdělávání 1/1, KZ, 3 kredity, oba semestry. 

◦ Bálintovský seminář  0/2, KZ, 3 kredity. 

◦ V navazujícím magisterském studiu psychologie je 55 studentů, kteří potřebují 12 kreditů, tedy 
4 kurzy za studium. Otevíráme pro ně také 5 kurzů v semestru. Momentálně nevyučujeme 
některé ze studijního plánu z důvodu zaneprázdnění vyučujících (Psychologie nezaměstnanosti, 
Práce s krizovými situacemi, Psychologie identity, Narativní přístupy, Kulturní psychologie, 
Rorshachova metody, Forenzní psychologie). 

Bakalářské studium Psy + Sppg    OBPSYSPE17. 

◦ OPBP1Q112A Kvantitativní metodologie II – změna rozvržení z 1/1 na 0/2. 

◦ OPBP1Q125A Psychometrie změnit výuku na 4. semestr (nikoliv 6. semestr). 

◦ OPBP1Q121A Přehled psychologických systémů změnit výuku na 3. semestr (nikoliv 5. 
semestr). 

◦ V bakalářském studiu oboru psychologie máme okolo 100 studentů. Potřebuji 18 kreditů za 
studium, tedy 6 kurzů po 3 kreditech. Otevíráme každý semestr 5 kurzů a možnosti se nám 
zužují.  Momentálně neotevíráme kurzy, které nemají vyučující (Experimetální psychologie) 
nebo jsou vyučující zaneprázdněni jinou výukou (Relaxační techniky, Seminář psychosociálních 
technik, Psychologie hry, Psychologie umění). 

◦ Doplnit do seznamu PV kurzů: 

◦ Adiktologický seminář 1/1, KZ, 3 kredity, LS, prerekvizita  OPBP1Q101A. 

◦ Psychologický výzkum v multimediálním vzdělávání 1/1, KZ, 3 kredity, oba semestry, 
prerekvizita  OPBP1Q101A. 

◦ Vývoj jazyka 1/1, KZ 3 kredity ZS. 

   Navazující magisterské studium VVP – PPP ONUZ17. 

◦ PV kurzy – Modul psychologický  - doplnit do seznamu kurzů - rozšíření nabídky, aby studenti 
mohli mít větší výběr a nebyly skupiny velmi početné.   

• KITTV 

◦ Poruchy chování  1/1, KZ, 2 kredity, 3. semestr. 

◦ žádá o změnu prerekvizit k předmětům u nových SP dle přiložené tabulky.  Změny budou 
provedeny v nové verzi studijního plánu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. KDDD 

◦ Žádost o opětné zařazení kurzu Křesťansko-židovské kořeny evropské civilizace mezi povinně 
volitelné předměty univerzitního základu, dle průzkumu katedry se zapisují studenti z AJ-ČJ, 
AJ-FJ, AJ-HV, AJ-NJ, AJ-PG, AJ-PG,  AJ-RJ, AJ-ZSV, BI-D, BI-CH,  BI-VZ, ČJ-D, ČJ-NJ, ČJ-
SPG, ČJ-VV, ČJ-ZSV, D-FJ, D-NJ, D-ZSV, FJ-ZSV, HV-SB, M, MS, Výtvarná výchova, MS 
Výtvarná výchova, NJ-ZSV, PG-VV, PG-VV, SPG-VV, SPPG,  TVS-ZS, TVS-ZS, VV, I. ST, 
Tělesná výchova, IT. V ak. roce 2017/2018 zapsáno 62 studentů, dříve měli omezeno na 110), 
KDDD se domnívá, že tento předmět je v naší převážně ateistické společnosti nanejvýše 
potřebný. 

6. KCHDCH 

◦ Žádá o změnu umístění souvislé praxe na SŠ do 3. semestru. 

Volitelné předměty VOŠP 
◦ Vybráno 11 předmětů, průběžně řešeno se zástupci VOŠP. 

Studenti se speciálními potřebami. 
1. Poradna je rámcově dotvořena. 

2. Příprava společného kalendáře. 

3. Na fakultě proběhne monitorování přístupnosti budov – letos Myslíkova, průzkum provede Mgr. 
Kateřina Novotná z Pražské organizace vozíčkářů, informace pan Svoboda a Mgr. Janyšková. 

Kontrola vypisování termínů SZZ 
10 kateder vypsalo v souladu s POS – zlepšení ve srovnání se zimním termínem, do současnosti 
jednáno s pěti katedrami s následnou úpravou u čtyř, další jednání budou pokračovat. 

POS 
Proběhlo jednání s Mgr. Říhou k novelizaci POS, dohodnut rámcový harmonogram novelizace, do 
konce června sběr podkladů ke změnám, výzva pro AS PedF k podávání podnětů ke změnám, přes 
prázdniny formální zpracování novelizace, přelom září/říjen kulatý stůl k diskusi nad změnami, 
říjen projednání v AS PedF a následně v AS UK. 

kod název předmětu změnit prerekvizitu na: 
OPBI2I111A Administrace OS I. OPBI2I109A 
OPBI2I114A PS II. OPBI2I111A 
OPBI2I117A Administrace OS II. OPBI2I114A 
OKI2I111A Administrace OS I. OKBI2I109A 
OKBI2I114A PS II. OKBI2I111A 
OKBI2I117A Administrace OS II. OKBI2I114A 
OPBI1I113A OS I. OPBI1I110A 
OPBI1I118A PS II. OPBI1I113A 
OPBI1I122A OS II. OPBI1I118A 
OKBI1I113A OS I. OKBI1I110A 
OKBI1I118A PS II. OKBI1I113A 
OKBI1I122A OS II. OKBI1I118A 

 



Stipendia 
1. Vyjasnění návrhu a administrace stipendia na zahraniční konference. 

2. Častý problém – záměny stipendia za reprezentaci a rozvoj fakulty. 

Spisová služba 
1. Zpracování podkladů za pregraduální studium i CŽV do konce týdne, součinnost pracovišť. 

 

HVS 
1. Aktuální stav – 231 odpovídajících studentů, 1615 odeslaných dotazníků, na obecné otázky 42-200 

odpovědí. 

CŽV 
1. Žádost o schválení přípravy akreditace vzdělávacího programu KTV. 

 

a) avizované kurzy – žádost o schválení přípravy kurzu 
Č. Kat. 

 
Pracovní název kurzu Typ Rozsah 

(hod.) 
Odborný garant Cílová skupina Poznámky 

1. KTV Učitelství tělesné výchovy pro SŠ 
a 2. stupeň ZŠ 

B 478 Doc. PhDr. Jiří 
Hrabinec, CSc. 

Učitelé 2. st ZŠ a SŠ reakreditace 

2.        
3.        
4.        
5.        
 
 
Kolegium děkana schválilo přípravu kurzu. 

Navazující magisterské studium Psy ONPSPSY17 

◦ OPNP1Q165B Úvod do adiktologie změna názvu na Klinická adiktologie pro psychology ZS 
(protože navazuje na kurz Adiktologický seminář z bakalářského studia). 

◦ Koučování II (navazuje na kurz Koučování – základní výcvik OPNP1Q160B) – 0/2, KZ, 3 
kredity, oba semestry, prerekvizita OPNP1Q160B 

◦ Systemická terapie  1/1, KZ, 3 kredity, oba semestry, prerekvizita OPNP1Q110A. 

◦ Psychologický výzkum v multimediálním vzdělávání 1/1, KZ, 3 kredity, oba semestry. 

◦ Bálintovský seminář 0/2, KZ, 3 kredity. 

◦ V navazujícím magisterském studiu psychologie je 55 studentů, kteří potřebují 12 kreditů, tedy 
4 kurzy za studium. Otevíráme pro ně také 5 kurzů v semestru. Momentálně nevyučujeme 
některé ze studijního plánu z důvodu zaneprázdnění vyučujících (Psychologie nezaměstnanosti, 
Práce s krizovými situacemi, Psychologie identity, Narativní přístupy, Kulturní psychologie, 
Rorshachova metody, Forenzní psychologie). 

Bakalářské studium Psy+ Sppg   OBPSYSPE17 

◦ OPBP1Q112A Kvantitativní metodologie II – změna rozvržení z 1/1 na 0/2 



◦ OPBP1Q125A Psychometrie změnit výuku na 4. semestr (nikoliv 6. semestr) 

◦ OPBP1Q121A Přehled psychologických systémů změnit výuku na 3. semestr (nikoliv 5. sem.) 

◦ V bakalářském studiu oboru psychologie máme okolo 100 studentů. Potřebuji 18 kreditů za 
studium, tedy 6 kurzů po 3 kreditech. Otevíráme každý semestr 5 kurzů a možnosti se nám 
zužují.  Momentálně neotevíráme kurzy, které nemají vyučující (Experimetální psychologie) 
nebo jsou vyučující zaneprázdněni jinou výukou (Relaxační techniky, Seminář psychosociálních 
technik, Psychologie hry, Psychologie umění). 

◦ Doplnit do seznamu PV kurzů: 

Adiktologický seminář 1/1, KZ, 3 kredity, LS, prerekvizita  OPBP1Q101A. 

              Psychologický výzkum v multimediálním vzdělávání 1/1, KZ, 3 kredity, oba semestry,        
prerekvizita  OPBP1Q101A. 

◦ Vývoj jazyka 1/1, KZ 3 kredity ZS. 

Navazující magisterské studium VVP – PPP ONUZ17 

◦ PV kurzy – Modul psychologický  - doplnit do seznamu kurzů. 

Poruchy chování  1/1, KZ, 2 kredity, 3. semestr. 

◦ Rozšíření nabídky, aby studenti mohli mít větší výběr a nebyly skupiny velmi početné.    

Zahraniční 

Projekt 4EU 

Řešitelským týmům byly rozeslány pokyny k upřesnění finančních nákladů. Dle pokynu 
prorektorky prof. Rovné je nutno vyplněný formulář odeslat do odevzdání anotací, tj. do 15. 
června. 

Plošný screening spolupráce UK se strategickými partnery 

Do 20. 7. 2018 je třeba vyplnit data v on-line dotazníku o tom, jakým způsobem se PedF podílí na 
spolupráci se strategickými partnery. 

 

Dny UK v Itálii 

Ve dnech 20. – 25. 5. 2018 navštívila delegace zástupců UK vedená rektorem UK vybrané 
univerzity v Římě, Padově, Florencii a Milánu s cílem seznámit tyto univerzity s výsledky UK 
a jednat o spolupráci v oblasti vědecké a vzdělávací. S řadou těchto univerzit již existuje spolupráce. 
Na žádné z navštívených univerzit neexistuje samostatná fakulta připravující učitele. Přesto bylo 
možné jednat o případné spolupráci s PedF UK – jednání se vedla o případné spolupráci v oblasti 
vědeckovýzkumné, resp. vzdělávací. 

Z jednání vyplynuly tyto možnosti: 

◦ Pro KDDD, KOVF a KHV: občanská výchova, úloha náboženství a spirituality v občanské 
výchově (prof. Guiseppe Giordan, giuseppe.giorda@unipd.it) 

◦ Pro KDDD: moderní historie, vliv kulturního prostředí a architektury (prof. Andrea Caracausi, 
andrea.caracausi@unipd.it) 



◦ Pro KITTVa KPsy: gender a IT a technická výchova (prof. Monica Fedeli 
monica.fedeli@unipd.it). 

◦ Pro KČJ: stáže absolventů ČJ v Padově (výuka jazyka a literatury – prof. Alessandro Catalano, 
alessandro.catalano@unipd.it). 

Věda 

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy 

Za PedF UK odešel návrh za výjimečně přínosnou disertační práci Tomáše Víška, absolventa doktorského 
studia v oboru Hudební teorie a pedagogika. 
 
Tvůrčí volno 
Vyhlášeno výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro zimní 
semestr 208/19. Přihlášky na oddělení pro vědeckou činnost se odevzdávají do 22. 6. 2018. 

 
Přijímací řízení do doktorského studia na PedF UK je 15. 6. 2018. 
 
Posuzování zahraničního vysokoškolského vzdělání  
v rámci přijímacího řízení do doktorského studia (nejde o samostatné řízení, posouzení probíhá v rámci 
přijímacího řízení) Fakulty v rámci přijímacího řízení 2018/19 mohou posuzovat splnění podmínky 
dosažení vysokoškolského programu na zahraniční vysoké škole. Kritériem pro fakultní posuzování 
doloženého dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání je: zda daná zahraniční vysoká škola 
v uvedeném státě je oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání, zda v daném státě opravňuje ke studiu 
v doktorském studijním programu. Posouzení je platné pouze v rámci konkrétního přijímacího řízení a 
nedeklaruje se jím rovnocennost zahraničního programu s některým ze studijních programů realizovaných 
na UK. 
Dotaz na postup fakultního posuzování. Pouze formální posouzení na základě úředního překladu 
předloženého dokladu. 
 
Knihovna  
žádá katedry o seznamy literatury, které jednotlivé katedry vkládaly do akreditací. Následně prověří 
jednotlivé tituly, jestli je mají a jestli jsou v dostatečném množství. 
 
Skartace je potřeba zjistit, jaké objemy „papírových“ duplikátů kvalifikačních prací jsou dosud na 
katedrách – pro potřebu skartace. Budou osloveni vedoucí pracovníci. 
 
Paní. Vorlíčková – knihovna  
žádá o oslovení vedoucích s žádostí o předběžné vytipování nejcennějších publikací vyšlých z práce jejich 
kateder/ústavů. Navržené publikace by měly být následně v letních měsících posouzeny interní komisí 
PedF a případně nominovány k hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků hodnotiteli Rady vlády pro 
vědu, výzkum a inovace. Tak jako v minulém roce se bude s největší pravděpodobností jednat o výběr 
z monografií, kapitol v monografiích, popř. vynikajících článků v recenzovaných vědeckých časopisech či 
výsledků odevzdaných jako druh O - "ostatní", které však dosahují vynikající úrovně vědecké kvality. To 
vše s rokem vročení 2017. Je podmínkou, aby navržené výsledky figurovaly v evidenci RIV, tj. aby se 
jednalo o ty z výsledků, které byly odeslány do RIV na jaře roku RIV18.  Jejich nominaci bude třeba 
následně zdůvodnit a doložit např. kladnými recenzemi. 



Tajemnice 

1. GDPR: vložení informace UK o zpracování a ochraně osobních dat na naše webové stránky. 

2. Dr. Petr Novotný (KBES) - končí pracovní poměr na fakultě k 30. 6. 2018. Je třeba hledat nového 
člena inventarizační komise a likvidační komise. (Ing. Jan Andreska). 

3. Údržba – bude přiděleno telefonní číslo – paušál. Kolegium souhlasí. 

4. Smlouva o poskytování havarijních služeb – uzavření s firmou AAA – Záchranná technická služba, 
spol. s.r.o. – neplatí se žádná paušální platba, hradí se jen případné poskytnutí služby. Kolegium 
souhlasí. 

5. Zkoušení v sobotu 9. 6. 2018 na KMDM - dr. Janda, cca 16 studentů (10:00 – 17:00 hod.). Dr. 
Jandovi bude nabídnuta možnost zapůjčení kartičky od budovy, aby nemusela být zajištěna služba 
ve vrátnici. Žádná jiná akce na fakultě není nahlášena. Kolegium souhlasí. 

6. Pronájem volného bytu v Brandýse paní uklízečce. Kolegium souhlasí. 

7. Byla projednána žádost p. Flemra o pronájem prostor ve 3. NP v budově v Brandýse nad Labem v 
rozsahu cca 150 m2 pro školu SCIO Brandýs. Žádosti nebylo vyhověno, a to z důvodu, že prostory 
nelze samostatně oddělit a kapacita sociálních zařízení není dostatečná. 

OVV 

1. GDPR – OVV již nebude přijímat fotografie od jiných než od fakultních fotografů (v zájmu 
kvality). 

2. Katedry, které neohlašují plánované akce: KTV, VV. Katedry dostaly materiál, kde je vše jasně 
popsáno, byly uskutečněny schůzky, byla nabídnuta konzultace. 

3. Připravuje se Letní Piknik, koná se 13. 6. od 14.00 v sadech Na Skalce.  
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