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Studijní 

CŽV 
Stanovení kontrol k obhajobě jako jedné části SZZ  

• Navázání kontroly při pouhém odevzdání nefunguje správně.  
• Připravena druhá varianta – vytvoření umělého předmětu ODP01 Příprava a odevzdání 

závěrečné práce (má nula kreditů, nedá se zapsat z webu, je neopakovatelný a má 
zaškrtnuto "Netisknout do dodatku k diplomu").  

• Předmět je v momentě zapsání splněn, zapisovalo by při odevzdání práce SO(časový 
odhad práce SO je max. 1 hodina vždycky po termínu odevzdání práce (časem a cvikem 
se to může zkrátit). 

• Při testu KOZA reaguje správně, vyzkoušeno i na ostrém prostředí. 

Studijní plány v SIS  

• Krátká prezentace, počítá se s vytvořením stránky, na níž by byl seznam jednotlivých 
studijních plánů, kam by se vkládaly poznámky a proklik do příslušného plánu do SIS. 

 Změny studijních plánů v Karolínce pro rok 2019/2020  

• KAJL  
o Žádají o zařazení předmětu Rozvíjení didaktických znalostí obsahu 

prostřednictvím videoklubu OPNM0M101C do studijního plánu pro NMgr. AJ 
–jednoobor i dvouobor, vždy pro 1. ročník. Jedná se o volitelný předmět, 
vyučovaný v rámci řešení projektu OP VVV Pregraduál I. Předmět je vyučován v 
ZS i LS v rozsahu 0/2, kredity 4, je zakončen zápočtem.  

o Žádají o vytvoření nového předmětu ve studijním plánu název předmětu: 
Zahraniční studijní stáž ve studijním programu: NMgr. AJ – jednoobor 
i dvouobor, 1/LS, PV, Z, 1 týden. 

Akreditace   

• Projednány v AS nové doktorské programy a pregraduální Speciální 
pedagogika/Logopedie, následně schválení ve Vědecké radě – budou v příštím týdnu 
zaslány na OKVA (pouze v elektronické podobě, prostřednictvím ESS.)  

• Konají se semináře k podpoře tvorby studijních opor a nepřímých forem výuky (18. 6., 
19. 6., 20. 6.) – budou určeni pracovníci, na které bude se možné obracet o pomoc 
(konzultace).   



• V úterý 25. 6. od 10 hodin seminář k tvorbě akreditačních spisů – bude stanoven přesný 
postup a harmonogram přípravy akreditačních spisů.   

• Veškeré náležitosti studijního programu budou řešeny prostřednictvím SIS.   
• Vhodné by bylo, kdyby byl určen jeden pracovník, který by byl k dispozici během 

července – další metodické zaškolení.   
• Děkujeme za zaslání Minor, zpětná vazby katedrám, na MŠMT posílá fakulta – bude 

zahájeno, posun v termínu – volitelné kredity.   

Přijímací řízení   

• Řádné termíny PŘ bez větších obtíží, drobné problémy a dotazy na  testy, aktuálně 
řešeno v součinnosti s katedrami, účast cca 70 % uchazečů.   

• Připravuje se náhradní termín PŘ, reakce panu Kuklovi. 
• 27. 6. probíhá přijímací komise.   
• Je potřeba v průběhu léta reagovat na odvolací žádosti nepřijatých uchazečů – 

poděkování za zasílání informací o službách na katedře.  
• Do 24. 6. 2019 návrh dvoukombinací, je-li požadována nějaká změna.   
• Vedoucí kateder a garanti SP informováni o dalším postupu – do konce června obdrží 

katedra text, který figuroval v současném PŘ, do 15. 7. reakce, do konce června 
zkopírování do všech programů a předání na RUK.  

• Schvalování podmínek PŘ – září, Akademický senát.   
• Změny v přijímacím řízení - žádost KČJL - změna, už ne oborový test, ale maturita – ne 

jako bonifikace, ale přijímací kritérium, poslán dotaz na rektorát, vyhledány 
problémové okruhy (podzimní maturanti, starší ročníky, cizinci, kolísající náročnost v 
jednotlivých letech), pokud nebude schváleno, chtějí opět TOSP.   

Stipendia  

• Vyplácení stipendií 1x v měsíci, spíše ve 2. polovině – studenti někdy očekávají 
okamžité vyplacení stipendia.   

Promoce   

• Žádosti studentů o změnu zařazení na promoci.   

Tajemnice 

Brandýs nad Labem – Modernizace bazénové technologie  

• Přišla oficiální zpráva z RUK, že Výzva do programu 133 210 nebyla na MŠMT přijata. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele bazénové technologie.   

DERS – elektronické obchodní centrum  

• Připravujeme výběrové řízení na dodavatele. 

 



Úklid – výběrové řízení na firmu  

• Připravujeme výběrové řízení na úklidovou firmu. Současná firma EkoBit není zřejmě 
nejvhodnější. Výběrové řízení navrhujeme vypsat otevřené. Prosím o navýšení ceny o 
200 tis. Kč bez DPH.  

Rekonstrukce budovy v Celetné  

• Výběrové řízení na vybavení interiéru – probíhá hodnocení, přihlásila se jedna firma, 
předpokládá se, že s ní bude uzavřena smlouva na dodání vybavení.  

• Výběrové řízení na vybavení technikou – termín pro podání nabídek je 23. 6. 2019.  

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

• Byly vypsány předběžné tržní konzultace, na základě jejich výsledku bude dopracována 
zadávací dokumentace na projekt a zakázka bude vyhlášena. Termín: začátkem 
července.  
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