
JIHOČESKÁ	UNIVERZITA	V	ČESKÝCH	BUDĚJOVICÍCH	
PEDAGOGICKÁ	FAKULTA,	KATEDRA	GERMANISTIKY				

Zápis	Rady	studijního	programu	Německý	jazyk	se	
zaměřením	na	vzdělávání	

konané	dne	26.	11.	2021	od	8:00	hod.	
_________________________________________________________________ 

 

Přítomni (bez titulů): Hana Andrášová, Jana Kusová, Jana Hofmannová, Martin Junge, 
Zdeněk Pecka, Barbora Hollá (studentka), Mgr. Ivan Roštík (učitel ZŠ), Jitka Pečlová 
(sekretářka katedry) 

 

1) Přivítání členů Rady  
2) Doc. Andrášová vysvětlila náplň a účel Rady studijního programu 
3) Informace z porady vedoucích kateder: 

• od 1. 1. 2022 platí nový mzdový předpis 
• do konce prosince 2021 povinnost vyčerpání nároku dovolené  
• informace o stavebních pracích na PF Dukelská 
• protivirový manuál (doc. Andrášová), nutnost jej prostudovat 
• STAG: byla provedena kontrola, doc. Andrášová reagovala na 

zjištěné nesrovnalosti - stanovisko bylo zasláno garantům oborů 
• děkanka fakulty doc. Koldová plánuje návštěvu katedry na měsíc 

leden/únor 2022 
• distanční výuku je nutné hlásit doc. Malátové, proděkance pro 

studium 
• Táborská lyra: 6. 12. 2021, za KNJ se zúčastní PhDr. M. Junge, M.A. 

 
4) Diskuse: 
• vedoucí katedry poděkovala dr. Kusové za její účast ve volbách do 

AS PF JU 
• 20. 12. 2021 od 13,00 hod. se koná zkouška CŽV, D317 
• Letní kolegium – nominace DZS na cenu, vyhlášení výsledků bude 

16. 12. 2021 
• informace o projektu s Univerzitou v Pasově, vedoucí katedry 

poděkovala všem za zajištění projektu, připravuje se o podání 
nového projektu 

• plánovaný termín nového projektu s Pasovem od 19. – 23. 6. 2022 
(zajistit propagaci – nástěnky apod.) 
o vyjádření studentů je jednoznačné, jde o velký přínos 

spočívající kromě jiného ve zlepšení se v jazyce 
o 1. roč. NJ – oslovit a nabídnout specializaci v NŠ – provést 

propagaci (dr. Kusová navštíví v příštím týdnu výuku 1. roč.) 
• na děkanát byla odeslána potvrzení o provedeném očkování 
• parkování ve dvoře Dukelská – na vyhrazeném místě pro KNJ 

parkují neznámí řidiči 
• SZZ se budou konat 2. 2. 2022 od 8,00 hod. (termín 3. 2. 2022 je 

dalším termínem, pokud by nestačila kapacita) 



• 18. – 20. 5. 2022 se v Ostravě bude konat konference Svazu 
germanistů, přihlášky do 1. 12. 2021 

• nové webové stránky, dr. Peckovi shromáždí veškeré připomínky – 
do 3.12.2021 

• do 2. 12. 2021 dr. Junge odevzdá návrh žádosti o místo lektora OEAD 
• soutěž o nejlepší výuku (všichni vyučující obdrželi informaci 

v minulém týdnu), do 15. 12. 2021 podat přihlášku – téma: 
pedagogické praxe, podklady zaslat dr. Peckovi, ten je předá 
vedoucí katedry 

 

Zapsala: Jitka Pečlová 

Kontrola: Hana Andrášová 

 

 

 

 

 

 

 

 


