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Děkan 
Trendy v pedagogice 

Nabídka finského velvyslanectví k prezentaci finského vzdělávacího systému – konzultace 

s pracovníkem velvyslanectví proběhne 29. 1. v 16:30, termín prezentace pro akademickou obec a 

studenty předběžně stanoven na 15. 5. 

Prostředí 

Námitky kateder – oblepování sloupů. Dle sdělení vedoucího OVV je vyřešeno vylepování 

studentských oznámení, oznámení však bývají vylepována na stěny také samotnými pracovišti, při 

odstraňování je strhávána omítka nebo nátěr. K tomu je nutné upozornění na nejbližší poradě 

vedoucích. 

Věda 

Diskuse k současné úrovni podpory při podávání projektů. Jistý indikátor lze spatřovat v současném 

nepřijetí projektů GAČR. Dle zkušeností členů kolegia spočívá podpora v poskytování informací o 

termínech a v poskytování dokumentace. Např. při podávání GAUK však byly informace o termínu 

podání nepřesné, školitel dopočítával datum možného odevzdání.  

Návrh děkana na řešení:  

- provedení auditu personálního obsazení a činností OVČ v letním semestru 

- analýza neúspěšnosti v podání projektů GAČR     

- personální zajištění podpory podávajícím řešitelům v legislativních, ekonomických a dalších 

formálních parametrech projektů tak, aby se řešitelé mohli soustředit na vědeckou stránku 

projektu 

- to bude znamenat personální posílení, ovšem s ohledem na efektivitu činnosti oddělení 

(podle výsledku auditu) 

- námitku, která při diskusi byla vznesena, že řešitel má všechny stránky projektů vést 

v patrnosti sám jako převážně dosud, nepovažuje děkan pro budoucnost v podávání projektů 

za přijatelnou       

Knihovna 

Aktivity knihovny jsou vítanou podporou vědeckých aktivit. Bylo však vzneseno upozornění, že je 

potřeba stálá součinnost vedoucí knihovny a příslušného proděkana, aby požadavky knihovny 

neřešilo ORP.     

Personální zajištění garantů 

Bude provedena analýza stavu garantů na pracovištích. Účelem je jasné stanovení perspektiv 

jednotlivých programů pro akreditace a zjištění, zda disponujeme garanty, kteří odpovídají 

požadavkům akreditace na pracovištích. Informace budou podány na poradě vedoucích v lednu a 

v únoru.  

 



 

Aktualizace strategického záměru: podklady do 15. 2.  

Výjezdní zasedání pracovní skupiny k akreditacím: 7. – 8. 2. 

 

Termíny akcí: 

11. 2. 11:00 – jmenovací dekrety docentů (děkan) 

21. 1. 15:00 – J. Gauk, cena Karla IV., vlastenecký sál (zástupci vedení) 

14. 2. v 10:00 – 2 dny s matematikou (děkan) 

14. 2. v 17:00 – ICME (doc. Černochová) 

27. - 28. 3. – Asociace děkanů, Olomouc (děkan, prof. Wildová) 

 

Dr. Laufková 
 Revize OPAD (ve spolupráci s T. Bederkou a D. Čechovou) 

- 19/2017 (fakultní studentské spolky) 

- 20/2017 (Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských 
spolků + příloha) 

- metodický pokyn ke stipendiím 
- vše ve sdíleném prostředí 

(https://onedrive.live.com/?authkey=!AKAumSj5tfQfIOc&id=78E8ACEDD2A3981F!16903&cid=78
E8ACEDD2A3981F) 

- Závěry: k připomínkám do příští porady kolegia. 
 

Příprava reprezentačního plesu (FF UK a PedF UK) 

- http://ples2019.cz/ (lístky 250 Kč na stání; 300 Kč na sezení) 

- zálohová faktura zaplacena (poděkování paní tajemnici) 

- pozvánky katedrám, email od D. Čechové členům kolegia, propagace na sociálních sítích, plakáty 

- za prosinec 2018 se prodalo 117 lístků 

 

Univerzitní šetření absolventů (RUK) 

 na konci roku 2018 uzavřeny dotazníky dvou absolventských šetření, které byly organizovány 
MŠMT (pilotní část mezinárodního šetření Eurograduate 2018 a národní šetření Absolventi 
2018) 

 na počátku prosince byla návratnost dotazníků za UK následující: 
- Eurograduate 2018 (absolventi Bc. a Mgr. 2012-2013): 17 % (659 oslovených) 
- Eurograduate 2018 (absolventi Bc. a Mgr. 2016-2017): 22 % (767 oslovených) 
- Absolventi 2018 (absolventi všech typů SP z let 2013-2017): 6 % (40 249 oslovených) 

Jedná se pouze o údaje za kompletně vyplněné dotazníky v době, kdy absolventi mohli do 
respondentského prostředí stále přistupovat (návratnost se může ještě zvýšit; čeká se na výsledky). 

https://onedrive.live.com/?authkey=!AKAumSj5tfQfIOc&id=78E8ACEDD2A3981F!16903&cid=78E8ACEDD2A3981F
https://onedrive.live.com/?authkey=!AKAumSj5tfQfIOc&id=78E8ACEDD2A3981F!16903&cid=78E8ACEDD2A3981F
http://ples2019.cz/


 univerzitní dotazník pro absolventy (RUK, PedF UK má navíc své vlastní otázky): na konci 
listopadu 2018 byl dotazník převeden do prostředí SIS a otestován (i ve spolupráci s Oddělením 
koncepce a akreditací RUK, získána zpětná vazba k fungování modulu) 

 v současné době modulu schází funkčnost podmíněných otázek, v únoru by měla být k dispozici 
nová verze modulu (plně funkční) 
 

Stipendia dle č. 9 SŘ 

- přepis dotazníků DOD 

- video – propagace HVS  

- učitel naživo (Finsko) 

 

Vyhodnocení dotazníků z DOD (5. 12. 2018) 

Počet studentů: Celkový počet vyhodnocených dotazníků je 224. 

 Otázka 1: Na jaké škole v současné době studujete? 

Polovina uchazečů v současnosti studuje na gymnáziu, 29 % na střední odborné škole, 5 % studuje již 

na nějaké vysoké škole. 

Odpovědi 
Počet 

odpovědí 
V 

procentech 

gymnázium 112 50 % 

střední škola 29 13 % 

střední 
odborná škola 

64 29 % 

vysoká škola 11 5 % 

nestuduji - 
pracuji 

1 0,5 % 

jiné 3 1,3 % 
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U odpovědi jiné se vyskytovaly výpovědi, které uváděli, že uchazeči absolvovali pomaturitní studium 

jazyků, jazykovou školu pro cizince či střední školu na Ukrajině. 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka 2: Kdy se chystáte složit nebo jste složili maturitní zkoušku? 

Nejvíce uchazečů se chystá maturitní zkoušku teprve skládat (rok 2019, celkem 181 uchazečů o 

studium). Mezi uchazeči bylo také 21 těch, kteří se chystají maturovat až v roce 2020, resp. 2021. 

 

Odpovědi Počet odpovědí 

2019 181 

2018 11 

2017 1 

Dříve 6 

2020 20 

2021 1 
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 Otázka 3: V jaké kraji bydlíte? 

Nejvíce uchazečů žije ve Středočeském kraji (36 %) a v Praze (22 %). 

Jihomoravský kraj nebyl zastoupen vůbec; ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji bydlí 

jen 1 či 2 uchazeči. 

 

Odpovědi 
Počet 

odpovědí 
V 

procentech 

Hl. město Praha 50 22 % 

Středočeský 81 36 % 

Jihočeský 16 7 % 

Plzeňský 15 7 % 

Karlovarský 5 2 % 

Ústecký 15 7 % 

Liberecký 5 2 % 

Královéhradecký 6 3 % 

Pardubický 9 4 % 

 

 

 

 

 

 Otázka 4: Jaké obory byste měli zájem studovat? 

Uchazeči mají největší zájem o učitelství konkrétního předmětu, a to: český jazyk, anglický jazyk, 

základy společenských věd, dějepis, biologie a matematika. 
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Uchazeči uváděli nejčastěji zájem o dva studijní obory, maximálně o 4. Jen 2 % uchazečů ještě není 

rozhodnuto. 

Název 
oboru/studijního 
programu 

Počet 
odpovědí 

V 
procentech 

Učitelství pro MŠ 25 8 % 

Učitelství pro 1. 
stupeň ZŠ 

45 14 % 

Speciální 
pedagogika 

67 21 % 

Psychologie 45 14 % 

Učitelství 
konkrétního 
předmětu 

127 40 % 

Nevím 5 2 % 
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Učitelství konkrétního předmětu podrobněji: 

 

 Otázka 5: Jakou volbu pro Vás znamená studium na PedF UK? 

Uchazeči v 63 % uváděli, že studium na PedF UK je jejich první volba. Jen 14 % jich uvádělo, že studium 

na PedF UK je pro ně jistota, pokud se nedostanou jinam. 

Mezi jiné uchazeči nejčastěji uváděli, že dosud nejsou rozhodnutí, jaké bude jejich studium  

po gymnáziu; jedná se jen o jednu z možností jejich studia; mají pocit, že by je studium učitelství bavilo; 

studium na PedF UK vnímají jako jistotu, že se po studiu uživí; chtějí se usadit v Praze apod. 

Mezi negativy uvádí konsekutivní model studia (podle mě zbytečný systém nejprve Bc. a následně až 

Mgr. studia) nebo podobu toalet („Zkusím se dostat i sem, ale toalety mě přesvědčily, že zde studovat 

nechci.“). 

Obor 
Počet 

odpovědí 
V 

procentech 

AJ 29 13% 

BI 18 8% 

ČJ 41 19% 

DJ 22 10% 

FJ 5 2% 

GEO 5 2% 

Hra na nástroj 3 1% 

HV 8 4% 

Che 4 2% 

IT 3 1% 

M 16 7% 

NJ 8 4% 

Pg 7 3% 

RJ 4 2% 

Sbormistrovství 1 0% 

TV 9 4% 

VkZ 5 2% 

VV 8 4% 

ZSV 23 11% 
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 Otázka 6: Co se Vám na dnešním DOD líbilo, či jste postrádali? 

Uchazeči nejvíce oceňovali: 

 příjemnou atmosféru – vstřícní a milí vyučující a studenti; komunikace a aktivita informátorů; 

milý přístup všech, s nimiž se potkali; ochotu 

 celkovou organizaci 

 individuální přístup k uchazečům 

 rozhovory se současnými studenty a jejich přístup, studentské spolky 

 upřesnění některých informací 

 prezentace oborů 

 jídlo – snídaně za úsměv 

 orientace po budově 

 vtipná hesla 

 Wi-Fi 

Příklad výroku: Učitelé byli velice ochotní, studenti také, 

příjemné prostředí a potvrdilo mi mou volbu, přednášky se 

doplňovaly, všechno probráno. 

Uchazeči postrádali: 

 pozitivněji uchazeči hodnotili Den otevřených dveří 

UK 

 nevyhovující toalety; málo míst, kde si odložit kabáty 

 překryvy prezentací, dlouhé prodlevy mezi 

prezentacemi 

 uchazeči se nedozvěděli příliš nových informací 

 ukázku, jak se zde učí 

 prezentace oborů – krátké (TV), zmatky kolem ČJ 

 studenty z určitého oboru 

 vhodnější načasování (začátky až v odpoledních hodinách) 

 letáčky k jednotlivým katedrám nebo informační materiál o nich 

 plánek budovy do ruky 

 postrádali harmonogram přednášek oborů na webu nebo facebooku fakulty 

Hromadná prezentace v aule: 

rozporuplné hodnocení:  

 přehledná, poučná, zajímavá, zaznělo zde spousta důležitých informací, skvělá ukázka 

orientace na webových stránkách školy; užitečná část o vyplňování přihlášek 

versus  

 prezentace neposkytla žádné další informace, vše je dohledatelné na webu; nudná, 

monotónní 

 návrhy na zlepšení: stručné představení jednotlivých oborů; více prostoru pro část o 

studentském životě; zvětšit písmo na prezentaci (nečitelné v zadních řadách) 

Odpověď 
Počet 

odpovědí 
V 
procentech 

První 
volba 

137 63 % 

Druhá 
volba 

31 14 % 

Jiné 50 23 % 



Otázka 8: Odkud jste se o DOD dozvěděli? 

 

Rozvoj 
- odevzdána závěrečná zpráva fond F1, F2, finalizace zprávy pro IP (část A), část B (katedrové IRP 

2016-18) – deadline do 20. 1. 2019, 12:00 

- Investiční aktivity PedF UK na rok 2019: Modernizace bazénové technologie v Brandýse nad Labem 

(4,1 mil bez DPH) – podklad pro MŠMT hotov, čeká se na vyhotovení projektu; Etapová 

rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 – VZ na projektovou žádost 2. kolo 

připomínek 

- VZMR 2019 – kancelář (vypsáno na 2 roky, podání nabídek do 28. 1. 2019), tonery (v přípravě); IT 

a nábytek pro rok 2019 (zpracování podkladů VT, deadline 14. 1. 2019); 

- Spálená 10 – seminární místnost malá „SP301“ – zadáno v Whoisu a v SISu (možnost využití od LS 

2019 (2 pracovní místa, 2 PC + tiskárna), klíč na vrátnici 

- ESS PedF UK – ostrá verze od 8. 1. 2019, školení pracovišť 2. – 3. týden ledna 2019 

- Studovna (Nábyteček) – instalace nábytku od 15. 1. 2019, otevření v ostrém provozu začátek LS 

2019 

Tajemnice 

- Noc s Andersenem 
Dr. Formanová by se ráda připojila k tradiční akci českých knihoven, a to 29. března 2019 by 
v nové studovně přespalo 15 dětí zaměstnanců.  
Program: čtení knih, soutěže, „prezentace“ kateder.  
Závěr: schváleno. 
 

- Ostatní 
Nastavení nových mezd u vedoucích zaměstnanců pracovišť. 
Pronájem prostor. 
Podatelna – provozní doba dočasně zkrácena o 30 minut (nyní od 8:00) z důvodu zátěže ESS. 
Úklid – problémy budou řešeny s TPO, byly vzneseny návrhy na zajištění úklidovou firmou, ale 
v minulosti nebyly s firmou dobré zkušenosti.  

Věda a výzkum 
 na základě žádosti pana prorektora Konvalinky byly zaslány nominace k zajištění Strategie 

hodnocení vědy na UK na fakultě: 
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- nominace zahraničních odborníků do hodnotících orgánů: posuzovatelé a panelisté 

- nominace srovnatelných evropských univerzit (benchmark) dle oborů 

- nominace fakultního koordinátora hodnocení (M. Bílek, zástupce Dr. Vorlíčková) 

 proběhlo výběrové řízení na realizaci tvůrčího volna akademických pracovníků  

v LS 2018 / 19 – vybráni byly všichni 3 uchazeči: Dr. Štěpáník (publikace a perspektiva habilitace, 

KČJ, 1,0), Dr. Havlůjová (habilitace, KDDD, 0,8) a Dr. Jančaříková (publikace a perspektiva 

habilitace, KBES, 0,6) 

 žádost vedoucí fakultního vydavatelství Mgr. Čechové o výměnu místností: 

- měla by zájem o místnost 020, kde je dnes výpůjční protokol a k ní přilehlou kancelář 008G se 

vstupem z knihovny (vydavatelství by získalo 2 kanceláře vedle sebe, místo současného stavu, 

kdy jednu má ve 4. patře a jednu v přízemí) 

- vydavatelství by uvolnilo kanceláře 008A a 438 

- závěr: bude projednáno 

 příprava akreditací doktorských studií, jimž končí akreditace v roce 2021 – porada 22. 1. v 10.00 

ve Velkém sále. 

 koordinace OVČ s komisí pro etiku výzkumu – schůzka 21. 1. ve 13.00 

 konference věnovaná J. A. Komenskému má svůj Web na linku http://educationconf.az/, 

přihlášky příspěvků a účasti do 31. 1. 2019 (podrobnosti o možné účasti – M. Bílek) 

- závěr: nutno rozšířit informaci pro pracoviště 

Akademický senát 
 vyhlášení voleb do AS PedF UK 

- AS souhlasí s vyhlášením voleb dle přílohy zápisu. (15–0–0) 

- v březnu proběhnou volby do AS, voleni budou zástupci studentské a II. zaměstnanecké kurie 

- vyhlášení voleb: 8. ledna 

- termín pro podání návrhů na kandidáty: 22. února (do 12.00 hod)  

- místo a čas konání voleb: 12., 13. a 15. března, vždy od 12.00 do 16.00 hodin, M. Rettigové 4, 

Praha 1. přízemí, vstupní hala budovy fakulty vedle vrátnice 

- do 19. března bude zveřejněn protokol o výsledcích voleb 

 

 diskuze k novele zákona o pedagogických pracovnících 

Proběhla diskuze o požadovaných změnách oproti aktuálnímu vládnímu návrhu. Byla probírána 

kritická situace českého školství, kdy podle zkušeností senátorů může být za plnohodnotného 

učitele zejména na ZŠ považován každý absolvent VŠ bez pedagogického vzdělání. Zároveň bylo 

kritizováno rozšíření pravomoci organizovat DPS studium velkému množství institucí, když v 

minulosti měly tuto možnost pouze fakulty vzdělávající učitele. Podle J. Kohnové je palčivějším 

problémem fakt, že někteří učitelé vyučují obor, pro který nemají konkrétní odborné vzdělání. 

Z diskuze vyplynulo, že současná opatření vlády senátoři považují za přijatelná pouze jako dočasné 

krizové řešení.  

Členové AS se shodli, že se nepřipojí k prohlášení Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a zpracují vlastní 

stanovisko s podáním důvodů formou srozumitelnou širší veřejnosti. 

Byla stanovena skupina senátorů pověřená sepsáním návrhu stanoviska, které po schválení  

per-rollam akademickým senátem bude předloženo vedení fakulty s možností přijmout jej jako 

společné stanovisko. 

 

 diskuze o finančním ohodnocení vědeckých pracovníků na PedF 

AS PedF UK žádá o podrobnější informace o mzdách v rámci jednotlivých mzdových tříd a to ve 

formě boxplotu. Žádost předá A. Jančařík. 

http://educationconf.az/


 

 CŽV 

Zpětné vysoce kritické vazby na facebooku k CŽV mají být jedním z podnětů pro koncepci nových 

kurzů. 

 

 Stipendia 

Stipendijní komise doporučuje akademickému senátu schválit částku 1,3 mil. Kč na SPS na využití 

studentů do řešení vědeckých grantů. 

Organizace a vnější vztahy 
 Firma Hrivnak 

Finalizuje se brožura, která bude sloužit jako výchozí bod pro celé budování značky a pro nový 

vizuální styl. 

a. Jsou hotova loga všech pracovišť, která se používají. Všechny jsou v AJ verzi. Jsou ve 

všech relevantních tiskových datech, neměla by probíhat volná „tvořivost“. 

b. Další loga či verze se budou vyhotovovat na požádání (počítá se verzemi ve FJ, NJ či 

RJ). 

c. Loga budou zatím poskytnuta jen katedrám, které o ně vysloveně stojí, protože 

zastavily výrobu svých log (UVRV, KPPP, KCHDCH) 

d. Eva Sásová (grafička) spolupracuje intenzivně s UVRV na vizuálu pro studium a Policy 

papers. 

e. Brožura bude provedena v několika výtiscích, ale bude k dispozici na webu a bude 

pro ni zřízen speciální web (nutná kooperace se SIT). 

 Koncert k výročí smrti J. Palacha 

a. V pátek bude aktualizován guestlist 

b. Přijdou i pozůstalí J. Zajíce a další 

c. Předmluvou byli pověřeni Vít Novotný a Petr Koura 

d. Na DOD je vše zařízeno 

e. Inspirace pro propagaci v mobilní aplikaci z PřF UK:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.prirodovedcem.app 

Např. v Brně je v mobilní aplikaci funkční kompletní systém pro studenta. 

Studijní 

Den otevřených dveří  

- 23. 1. 2019 od 11.00 do 16.00 druhý DOD, v příloze harmonogram 

Stipendia  

- žádosti o mimořádná stipendia SPS a rozdělení částky na SPS stipendia pro časopisy – schváleno 

- po dohodě se stipendijní komisí AS PedF budou upraveny některé druhy stipendií v SIS ve 
spojitosti s aktualizací metodického pokynu ke stipendiím 

CŽV 

- žádost o schválení kurzu CŽV na KITTV – schváleno s původním počtem hodin (228) 

- v současnosti je nabízeno 9 kurzů U3V  

- je připravován systém evaluace kurzů pro výkon povolání, zvažován způsob realizace (rozeslání 
dotazníků, dotazování ve výuce, dotazník v Google) v souvislosti s vyhodnocením; tento týden 
bude dokončen dotazník 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.prirodovedcem.app


- je řešena úprava přihlášek 
- Od 24. 1. 2019 nástup nové referentky za Mgr. Maturovou – Bc. Marie Průšová 

 

HVS 

- 7. 1. 2019 bylo zahájeno hodnocení výuky studenty, 

- ke 14. 1. 2019 odpovědělo 260 studentů, odevzdáno 1367 dotazníků 

- nejvyšší četnost odevzdaných dotazníků spadá na první den hodnocení 

- nejvíce dotazníků odevzdáno na KPPG, KČJ, KSP 

- zatím nebyla oznámena žádná technická chyba 

- součástí dotazníku „obecné otázky“ na hodnocení 

Projekt Integrity 

- byl schválen a bude realizován projekt Integrity v rámci KA2 programu Erasmus + (strategická 
partnerství VŠ vzdělávání) 

- mezinárodní projekt je zaměřený především na zavádění systému Turnitin do vzdělávání na VŠ 
- v projektu mají spolupracovat UNI v Utrechtu, v Ljubljani, Institut pro integraci ve VŠ vzdělávání 

z VB a UK 
- hlavní je UNI Utrecht, na UK mají spolupracovat 3 fakulty: PedF, 3. LF a FHS.  
- v únoru první schůzka na UNI Utrecht, do té doby budou rozděleny úkoly a lidé k úkolům 

OPAD k uznávání předmětů – zjednodušení  

Akreditace  

- obdrželi jsme z OKVA rozhodnutí o akreditaci všech studijních programů, čeká se na DS 
Pedagogika  

- příprava záložky Akreditace na intranetu – doplnění (schválené programy – bez osobních údajů, 
metodika tvorby studijních programů) 

- 22. 1. 2019 – setkání k přípravě doktorských studijních programů  

- zakomponování nových studijních programů do Pravidel pro organizaci studia (příloha)  

- 17. 1. 2019 – setkání se zástupci FF – DS Pedagogiky, dr. Krůfa zkontroloval návrh smlouvy  

 

Podklady pro akreditace pregraduálních programů 

1. OKVA – zaslán výhled akreditací pro nadcházející období, nebylo zamítnuto (2 vlny), viz přílohu  

2. rektorát vymezil univerzitní rozmezí u učitelských programů (jednodušší posuzování na MŠMT a 
možnost kombinovat programy mezi fakultami (sdružené studium) – viz přílohu (jsou zde 
požadavky MŠMT a stav na PedF – akreditace 2016) 

3. nutné je stanovit podíl jednotlivých složek na PedF UK – pracovní skupina (učitelské 
propedeutikum, 1. obor, 2. obor, praxe, kvalifikační práce  

4. stanovit podíly maior – minor  

5. stanovit předměty a rozsah ped. psych. přípravy, včetně obecné didaktiky – v souladu 
s materiálem OKVA 

6. nutné stanovit výši oborové didaktiky – má začínat již v bakalářském studiu  

7. nutné stanovit typy a rozsah praxí – náslechové, průběžné, souvislé  

8. rozšířit / změnit praxe v bakalářském studiu? (4 typy, 2 povinné, začínají až ve 2. ročníku – 
orientační, asistentská, lektorská, volnočasová)  



 

Organizace – harmonogram  

 Leden – březen: příprava na akreditaci  
- práce koncepční skupiny  
- vytvoření metodických pokynů  
- příprava na zpracování spisů skrze spis  
- konec března – příprava setkání s garanty SP a vedoucími kateder  

 Duben – září 
- příprava spisů s metodickou podporou proděkanky a pracovnice akreditační pracovnice  

 Červen  
- pro první vlnu mít k dispozici studijní plán – zaslat v dostatečném předstihu na MŠMT 

 Říjen 
- vlna programů kontrola, příprava materiálů na senát a do vědecké rady  

 Prosinec  
- zaslání 1. vlny na OKVA  

 Leden  
- mít k dispozici studijní plány pro 2. vlnu – zaslat na MŠMT 

 Únor 
- 2. vlna programů – kontrola, příprava materiálů na senát a do vědecké rady  

 Duben  
- zaslání 2. vlny do OKVA  

 

 

Studenti se SP  

- odevzdána zpráva na RUK o využití příspěvku za rok 2018  

- 5. 2. 2019 setkání garantů kateder – aktuální úkoly na rok 2019 

- z fondu účelově určených prostředků budou hrazeny činnosti v 1. kvartále 2019 

- příprava evaluace poskytovaných služeb  

- na RUK byl odeslán projekt „Poradna“ (2020  – 2022)  

UJAK  

- odeslána zpráva na RUK o využití příspěvku za rok 2018 (1. – 9. měsíc), dočerpání prostředků, 
fond ÚUP nebyl vytvořen  

Rozvrhy  

- pro přípravu rozvrhu oborů KPPP (prezenční studium) – nastoupil Mgr. Ročák; 

byl přidělen počítač SIT, metodické vedení Mgr. Havelková, přidělen fakultní mail  

- nutné připravit dohodu o PP  

Přijímací řízení  

- doplnění informací o typologii přijímacího řízení do zprávy za univerzitu  

- informace z RUK o nutnosti zveřejňovat modelové / přijímací testy 

- připraven harmonogram přijímacího řízení (OPAD), dohodnout termín zasedací komise, zápisy do 
studia a další termíny 

Nabídka spolupráce  
Neziskové organizace Future Generation Europe (FGE) – neformální vzdělávání mladých lidí.  



Organizace FGE funguje na Slovensku od roku 2015 a za ten čas zorganizovala několik úspěšných 

projektů. Za největší a nejznámější projekt je považován MINI-ERASMUS, který se na Slovensku konal 

již posedmé. Smyslem tohoto projektu je pomoci žákům středních škol zorientovat se na 

komplikovaném trhu vysokých škol a vybrat si tu správnou. V březnu 2019 poprvé plánujeme tento 

úspěšný projekt také přinést do Prahy. Díky velkému zájmu žáků středních škol se jedná o skvělou 

příležitost pro vysoké školy, jak prezentovat své fakulty, jednotlivé obory, podmínky přijímacích řízení, 

ale také kulturu, která na škole panuje. 

 

Mini-Erasmus umožňuje středoškolákům vyzkoušet si vysokou školu na vlastní kůži ještě předtím, než 

si podají přihlášku. Žák má možnost na 3 dny navštívit svou vybranou vysokou školu, zúčastnit se 

skutečných  

přednášek a seminářů, pohybuje se v prostředí vysoké školy a současně má možnost se seznámit se 

svými budoucími potenciálními spolužáky a učiteli. 

Naší hlavní cílovou skupinou jsou středoškoláci ze třetích ročníků, tak aby si výběr vysoké školy ujasnili 

během projektu a to před podáním přihlášky. 

Projekt se koná na Slovensku každoročně. Jeho posledního ročníku (na podzim 2018) se zúčastnilo 600 

účastníků. Dále jsme také zorganizovali první ročník v České republice a to konkrétně v Listopadu 

2018 v Brně.  Do projektu se zapojily všechny nejžádanější fakulty Masarykovy univerzity nebo 

Vysokého učení technického v Brně. 

 

Díky zpětné vazbě, kterou jsme získali od absolventů projektu, jak ze Slovenska, tak hlavně z Brna 

jsme se rozhodli oslovit i Vaši fakultu. 

Rádi bychom vám proto navrhli spolupráci na tomto projektu, který se bude konat v březnu 2019 - 

přesný termín bude potvrzen s dostatečným předstihem. 

závěr: spolupráce schválena 

Zapsal prof. Michal Nedělka. 


