Zápis z on-line zasedání Akademického senátu PF JU 19. 5. 2020

Přítomni (bez titulů): Bednář, Dvořák, Dvořáková, Hašek, Hynek, Kříž, Nohavová, Nosková, Pecka,
Pexa, Rokos, Šimandl, Vácha, Vandělíková, Vochozka, Vrtalová
Omluveni (bez titulů): Tlustý, Bobková, Burdová, Procházková, Weissová
Hosté: Ing. Jana Lopourová, Ph.D. (tajemnice fakulty), PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (proděkanka pro
studium a studentské praxe), Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj)

Program zasedání Akademického senátu
Program:


Statut PF JU



Řád CŽV (vnitřní předpis)



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019



Rozpočet PF JU na rok 2020



Metodika ke mzdovému předpisu



Vyhlášení nových podmínek přijímacího řízení dle zákona č. 188 pro akade mický rok 2020/2021



Různé

Předseda AS PF JU současně s pozvánkou na zasedání senátu informoval senátorky a senátory, že
se zasedání uskuteční on-line přes Microsoft Teams, neboť opatření spojená s koronavirovou
infekcí nedovolují svolat zasedání AS PF JU k prezenčnímu jednání. Vzhledem k dané situaci
vedení fakulty představí a doplní komentářem předkládané dokumenty, ovšem hlasování
proběhne PER ROLLAM.

První bod jednání: Hlasování o zapisovateli
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU


dr. Dvořák navrhl hlasování o zapisovateli (dr. Nosková)

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Zapisovatelka byla schválena.

Druhý bod jednání: Hlasování o programu zasedání senátu
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU


dr. Dvořák navrhl hlasování o programu zasedání senátu

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Program zasedání byl schválen.

Třetí bod jednání: Staut PF JU
dr. Dvořák, dr. Vančura (v zastoupení za paní děkanku, která se účastnila kolegia rektora)



Předseda AS požádal dr. Vančuru, proděkana pro vnitřní organizaci a rozvoj, aby promluvil o
Statutu. Pan proděkan hovořil o předkládaném dokumentu se zaměřením na změny, úpravy.
Sdělil, že nedošlo k žádným změnám zásadního charakteru, jedná se o formální úpravy (např.
název fakulty v italštině). Zároveň reagoval na dotaz senátora Bednáře, který se ptal, zdali je
schvalování Statutu PF JU navázáno na schvalování rozpočtu.

Čtvrtý bod jednání: Řád CŽV
dr. Dvořák, dr. Vančura

 Pan předseda AS PF dal slovo dr. Vančurovi. Pan proděkan informoval senátory o Řádu CŽV
ve smyslu důležité normy, kterou je nutné začlenit do série vnitřních předpisů, proto je
předkládán AS PF JU k odhlasování. Současně informoval, že Řád CŽV bude ještě upraven a
předložen AS PF JU ke schválení ještě jednou v doplněné verzi.

Pátý bod jednání: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019
Ing. Lopourová


V souvislosti s tímto dokumentem paní tajemnice hovořila o zdrojích hospodaření za rok
2019, zmiňovala veřejné prostředky v celkové výši, mluvila o výkazu zisku a ztrát z hlavní a
vedlejší činnosti, o výnosech po oblastech vzdělávání, o osobních a provozních nákladech, o
fondech. Charakterizovala stipendijní fond a úkoly na rok 2020 (např. JU bezbariérová,
revitalizace stadionu PF JU, vybudování pedagogicko-psychologické poradny, projektová
příprava záměru vzniku fakultní malotřídní školy, stavební úpravy budov PF). Na záměr vzniku
fakultní malotřídní školy poté navázal dr. Vančura a senátory seznámil s dalšími informacemi
– tento projekt by znamenal posílení vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti. Návrh na
vybudování malotřídní školy s dalšími konkrétními informacemi bude předložen k diskuzi
akademické obci.

Šestý bod jednání: Rozpočet PF JU na rok 2020
dr. Vančura, Ing. Lopourová




Pan proděkan v komentáři o Rozpočtu uvedl, že je zachován rozpočet loňského roku i pro rok
2020 včetně snahy zajištění mezd v dosavadní výši. Upozornil na jednu zásadní změnu, a to
navýšení prostředků na RVO.
Paní tajemnice v této souvislosti hovořila o rozpočtu vyrovnaném, o metodice rektorátního
přerozdělování, o mobilitách studentů, o zamýšlených investicích v roce 2020.

Sedmý bod jednání: Metodika ke mzdovému předpisu
Ing. Lopourová, dr. Vančura




Paní tajemnice k tomuto bodu sdělila, že 10 % tarifního platu ve formě výkonnostní prémie
se přesune do tarifu, a to pravděpodobně od září 2020. Dr. Dvořák v rámci diskuze navrhl
schválit tento dokument včetně stanoveného data účinnosti – od 1.9.2020.
Pan proděkan hovořil o finančních prostředcích od MŠMT pro pedagogické fakulty prostředcích určených na mzdy, a odpověděl na dotaz senátorky Nohavové. Zmínil se o
novém mzdovém předpisu, který připravuje univerzita.

Osmý bod jednání: Vyhlášení nových podmínek přijímacího řízení dle zákona č. 188
pro akademický rok 2020/2021
dr. Malátová


Paní proděkanka v úvodu komentáře k tomuto dokumentu uvedla, že se jedná se o Dodatek
k Vyhlášce o přijímacím řízení, který bude Akademickému senátu PF JU předložen ke
schválení v blízké době. K úpravám došlo dle zákona č. 188. Informovala o termínu
přijímacích zkoušek, především v souvislosti s maturitami a o podmínkách odevzdání
maturitních vysvědčení.

Devátý bod jednání: Různé
V rámci tohoto bodu proběhla diskuze na téma zajištění dezinfekce u hlavních vstupů do budov.
Výsledkem diskuze bylo navržení provizorního řešení, tzn. stolek s dezinfekcí a papírovými ubrousky u
hlavních vchodů do budov PF JU, a souhlas paní tajemnice s tímto řešením.

Zápis provedla PhDr. Milena Nosková, Ph.D.

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
předseda AS PF JU

