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Statut redakční rady fakultního webu PedF UK
§ 1. Úvodní ustanovení
1.1 Redakční rada fakultního webu (dále jen RRFW) je odborným a poradním orgánem děkana pro oblast fakultního webu.
§ 2. Ustavení a kompetence redakční rady fakultního webu
2.1 Redakční radu fakultního webu tvoří tým odborných pracovníků fakulty, zastupujících vedení fakulty, děkanát,
akademický senát, katedry, ústavy a jiná pracoviště fakulty.
2.2 Předsedu RRFW jmenuje a odvolává děkan. Ostatní členy RRFW jmenuje a odvolává děkan na doporučení předsedy
RRFW.
2.3 Redakční rada má 5 – 9 členů.
§ 3. Předseda
3.1 Předsedu RRFW jmenuje a odvolává děkan.
3.2 Předseda RRFW svolává a řídí zasedání RR a jejich průběh.
3.3 Předseda RRWW o návrzích, rozhodnutích a průběžné činnosti RRFW informuje děkana a předkládá mu návrhy.
3.4 Předseda RRFW odpovídá za činnost redakční rady.
§ 4. Oblasti působnosti redakční rady
4.1 Činnost redakční rady se soustřeďuje na:
a. obsahovou náplň, strukturu a grafickou úpravu webu fakulty;
b. stanovení závazných pravidel pro provoz www stránek fakulty;
c. schvalování designu a struktury webových stránek;
d. schvalování obsahu informací zveřejňovaných na webu fakulty.
4.2 Redakční rada
a. zpracovává dlouhodobé základní směry rozvoje webu fakulty;
b. analyzuje a hodnotí stav fakultního webu a navrhuje opatření k jeho zlepšení.
4.3 RR nezodpovídá za informace, design a strukturu informací publikovaných na webových stránkách kateder, ústavů,
jiných pracovišť a akademického senátu, ani za archivaci jejich dokumentace, ale může se k nim vyjadřovat a
formulovat doporučení.
4.4 Za správnost a aktuálnost informací na webu fakulty zodpovídá redaktor, který informaci na fakultním webu zveřejnil.
4.5 RRFF přijímá náměty a připomínky k fakultnímu webu od pracovišť fakulty, členů akademické obce a spolupracovníků
fakulty a zabývá se jimi v rozsahu své působnosti.
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§ 5. Organizace činnosti redakční rady
Předseda redakční rady svolává zasedání redakční rady dle potřeby, nejméně však jednou za semestr.
Jednání RRFW řídí předseda, případně jím pověřený člen RRFW.
RRFW zveřejňuje zápisy z jednání redakční rady na intranetu fakulty.
Ke schválení rozhodnutí RRFW je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů redakční rady.
RRFW může k řešení vybrané problematiky požádat o spolupráci případně další pracovníky fakulty či fyzické osoby
(dále jen „přizvaní odborníci“), kteří nejsou členy RRFW. Tito přizvaní odborníci mohou být přizváni k účasti na
zasedání RRFW nebo požádáni o zpracování písemného stanoviska.

§ 6. Závěrečné ustanovení
6.1 Tento statut RRFW nabývá platnosti schválením a podpisem děkana.
6.2 Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje děkan.
6.3 Tento statut je zveřejněn na intranetu fakulty.
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