Zápis z kolegia děkana ze dne 19. 11. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I.
Informace děkana
II.
Studijní záležitosti a organizace
III.
Věda a zahraniční styky
IV.
Informace a rozvoj
V.
Informace z AS FPF
VI.
Ekonomické záležitosti
VII. Různé
K zápisu z posledního KD nebyly vzneseny žádné připomínky.
I. Informace děkana
1. Kontrola zápisu z posledního KD
1.1 Výsledky voleb
Kandidátem na funkci rektora byl zvolen stávající rektor doc. Pavel Tuleja. Kandidátkou na
funkci děkana SU FPF (10 hlasů pro) na volební období od 1. 3. 2019 - 28. 2. 2023 byla
jednohlasně zvolena prof. Korbelářová.
1. 2 Jednání o vyčlenění Fyzikálního ústavu
Podle vyjádření rektora by se měl proces začít realizovat počátkem kalendářního roku,
k finalizaci by mělo dojít k počátku akademického roku.
1. 3. Akreditace
Došlo ke změně zákona, přijímání ke studiu má platnost do r. 2019. Na AK musí být zasláno
vše, co budeme chtít dát do přijímacího řízení na r. 2019. Neodpadla nutnost rychlé přípravy
nových akred. materiálů. Do 31. 10. měly být dodány materiály, termín předložen na 15. 11.,
ITF dodá dnes. K finální kontrole byly zaslány dva materiály – Gastronomie, hotelnictví a
turismus a Multimediální techniky. Při finální kontrole na rektorátu byly zjištěny nedostatky,
které rektorát připomíná. Během tohoto týdne proběhnou urychlené finální korektury materiálů
podle přesných připomínek z rektorátu. Důležitá připomínka: nedávat odkazy na intranet!
2. Jednání kolegia rektora
2.1 Institucionální plán – nutnost vypracovat IP pro roky 2019-2020. Součástí musí být také
popis formy a způsobu organizace vnitřní soutěže na aktivity v oblasti podpory pedagogické
práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni
předmětů/kurzů a tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Veškeré změny
o IP, které budou
2.2 PRDZ – tajemník zpracoval a předal rektorátu podklady za FPF pro plán investičních
aktivit na rok 2019, který bude přílohou PRDZ v požadovaném termínu.
2.3 Počty studentů – rektor seznámil s počty studentů odeslanými do databáze, s výjimkou
OPF na všech součástech je ve srovnání s loňským rokem počet vyšší. Rozhodující ovšem
budou počty financovaných studentů.
2.4 RVVI – rektor neobdržel ze strany vedoucích součástí žádný návrh na kandidáta na členy
Odborného orgánu hodnotitelů. Děkan vyzval k podávání návrhů.
2.5 CLAIRO – projekt Clear Air and Climate Adaptation in Ostrava and other cities v rámci
iniciativy UIA. Za FPF SU řešitelem doc. Zapletal.
2.6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na r. 2018 na program CEEPUS
ve výši 4 000 Kč. Současně také rektor obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního

rozpočtu ČR na r. 2018 na úhradu nákladů spojených se vzděláváním zahraničních studentů
přijatých SU ke studiu na veřejné vysoké škole v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, a
to ve výši 35 468 tis. Kč.
2.7 TAČR: rektor obdržel informaci o nových mezinárodních výzvách ERA-NET Cofund
v rámci programu Horizont 2020. Danou informaci přeposlal členům skupiny vedeni-plus.
2.8 Směrnice: rektor konstatoval, že po připomínkách vedení SU bylo rozhodnuto, že návrh
směrnice k webu Slezské univerzity bude zpracován znovu. Jakmile bude daný materiál
k dispozici, bude zaslán členům KR k připomínkování.
2.9 GAUDEAMUS: rektor informoval členy vedení o své účasti na veletrhu vysokoškolského
vzdělávání Gaudeamus. Letos navštívilo tento veletrh vzdělávání 3 615 návštěvníků, což
představuje meziroční nárůst o 2 000 návštěvníků. Současně také konstatoval, že dle jeho
informací proběhne v nejbližších dnech schůzka, na niž bude zjišťována zpětná vazba od
pracovníků, kteří se veletrhu zúčastnili a na jejím základě budou připraveny návrhy na
realizaci opatření v rámci následujících ročníků. Bude také připraven návrh nové podoby
mobilního stánku SU.
2.10 Přijímací řízení: rektor se dotázal vedoucích součástí, kdy budou zveřejněny podmínky
přijímacího řízení na jednotlivých součástech. Termín je důležitý v souvislosti s otevřením
elektronické přihlášky na webu univerzity. Děkan Stavárek uvedl, že podmínky přijímacího
řízení jsou předpřipravené a nyní OPF čeká na rozhodnutí NAÚ. MÚ předložil materiál na
jednání AS SU. Děkan Stuchlík sdělil, že podmínky přijímacího řízení jsou vystavené na
webových stránkách. V případě FVP byly podmínky přijímacího řízení schválené AS SU
FPF a budou v nejbližších dnech zveřejněny. Pror. Gongol poznamenal, že pro příští
akademický rok je nutno sladit propagační materiály s termíny, které jsou propagovány na
veletrzích vzdělávání a těmi, které jsou následně zveřejněné. Pror. Gongol dále požádal
vedoucí součástí, aby přijímací řízení bylo ukončeno ve stávajícím systému IS STAG do
konce září 2019 vzhledem k implementaci nového informačního systému.
2.11 RIV: pror. Engliš uvedl, že evidence publikační činnosti za rok 2018 bude probíhat ve
stávajícím systému, tj. v případě opavských součástí v Repozitáři, v případě OPF v systému
Athos.
2.12 IGS 2019: pror. Engliš informoval o tom, že byla vyhlášena Interní grantová soutěž na
rok 2019.
2.13 NAÚ: pror. Gongol zmínil, že na webových stránkách NAÚ zatím není zveřejněn zápis
z posledního zasedání Rady NAÚ. Listopadové zasedání Rady NAÚ se uskuteční 22. 11.
2018, na něm by měly být projednávány žádosti podané SU.
2.14 Informační systém MUNI - počínaje příštím rokem začne proces přechodu na inf.
systém vytvořený na Informatické fakultě Masarykovy univerzity. Bude obsahovat řadu
systémových kroků a školení, Proces by měl probíhat do zahájení příštího akademického
roku.- implementaci má organizačně na starosti ing. Bumbálek. Technickou stránku má na
starosti ing. Wandrol.
2.15 Restart: pror. Török zmínil hodnocení projektu Restart a krácení finančních prostředků
SU v některých oblastech.
2.16 CŽV: pror. Török připomenul, že v září byla vyhlášena výzva OPVVV na podporu
CŽV. Lokace určená pro výzvu činí celkem 100 mil. Kč, přičemž na SU z tohoto objemu
připadají cca 4 mil. Kč. Pror. Török uvedl, že materiál zatím obdržel z FPF a FVP.
2.17 Vnitřní mzdový předpis: kvestorka uvedla, že v návaznosti na minulé jednání KR
zaslala vedoucím součástí a tajemníkům návrh upraveného Vnitřního mzdového předpisu a
kalkulaci finančních dopadů možných souvisejících opatření/benefitů. Kvestorka zmínila,
že v současnosti probíhá diskuse ohledně zavedení kategorie pedagogického pracovníka a
navržené výši mzdových tarifů. Pror. Engliš uvedl, že pro MÚ jsou akceptovatelné obě
varianty, tj. zavedení či příp. nezavedení této kategorie do mzdového předpisu. Dále uvedl,
že MÚ doporučuje ponechat dolní hranice mzdových tarifů, tak jak byly nově navrženy.
Děkan Stavárek uvedl, že fakulta navržená tarifní mzdová pásma podporuje a na OPF bude
zachováno to, že u akademických pracovníků bude mzda stanovena na max. úrovni daného
tarifu. Děkan Stavárek se dotázal, zdali bude možné, aby v souvislosti s tímto byl současně

pracovníkovi adekvátně snížen výkonnostní příplatek, jelikož dochází ke změně
terminologie. Dle kvestorky se tato skutečnost dá v mzdovém předpise ošetřit přechodným
obdobím. Současně uvedla, že výkonnostní příplatek, který bude zaměstnanci stanoven na
určité období, může být poté snížen či zvýšen. V případě neakademických pracovníků OPF
navrhuje navýšit mzdové tarify u všech tříd o stejné procento, a to i v té souvislosti, že na
tarifní mzdu je navázán příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění. Dále bylo
diskutováno využití kategorie pedagogický pracovník. Děkan Stuchlík uvedl, že FPF je
proti zavedení této kategorie. Rektor požádal vedoucí součástí, aby si připravili návrhy na
max. navýšení mzdových tarifů a sdělili svá stanoviska k zařazení kategorie pedagogický
pracovník do Vnitřního mzdového předpisu. Rektor uvedl, že pokud má být Vnitřní mzdový
předpis schválen AS SU na jednání 4. 12. 2018, musí být nejpozději 12. 11. 2018 zaslán
k projednání.
2.18 YouTube kanál SU – zveřejnění videoreportáží z akcí proběhlých na SU.
2.19 Navýšení hodnoty stravenky a příspěvku zaměstnavatele – požadavek na kvestorku.
2.20 Stánek SU – děkan Stuchlík tlumočil nespokojenost prof. Korbelářové se současným
vzhledem stánku SU na veletrhu vzdělávání v Brně.
2.21 Cena Ministra – Mgr. Arman Tursunov, Ph.D. získal Cenu ministra školství, mládeže
a tělovýchovy.
2.22 Rádio Čas – FVP uzavřela s Rádiem Čas smlouvu o dlouhodobé spolupráci se
zaměřením na potencionální uchazeče. Rektor uvedl, že o tomto záměru mělo být
informováno rektorátní oddělení vztahů s veřejností z důvodu koordinace PR aktivit ze
strany SU jako celku.
2.23 Zpráva z cesty do Číny - děkan Stavárek podal informace z návštěvy tří univerzit, na
nichž proběhlo několik podrobných jednání, prohlídky kampusů a vybavení univerzit. Na
jednáních byly dohodnuty konkrétní formy spolupráce týkající se výměnných pobytů
vyučujících a studentů.
2.24 Komunikační strategie SU - Karin Martínková představila členům KR komunikační
strategii SU, jejíž hlavní myšlenkou je “Naučíme vás dělat věci jinak“, a která je založena
na prezentaci příběhů. Nositeli příběhů jsou studenti, absolventi, vědci a pedagogičtí a další
zaměstnanci. Vedoucím součástí bude zaslána prezentace z 6. 11.

II. Studijní záležitosti a organizace
1. Informace k přijímacímu řízení
V souvislosti s novými www stránkami prosí prod. Korbelářová o korekturu do rozdaného
podkladového materiálu, resp. o doplnění informací o studijních oborech formou textu
v souboru Word. Tištěné i elektronické výstupy zasílejte, prosím, p. Lazarové.
2. Žádosti studentů
Upozornění vedoucím ústavů, resp. jimi pověřeným pracovníkům, kteří jsou vyzváni
k vyjádření k žádostem studentů (uznání předmětů, individuální studijní plány, započítávání
kreditů, přesuny předmětů atd.), aby si tyto podklady, dříve než je automaticky doporučí,
prostudovali a zvážili jejich relevanci. Jejich stanovisko se zahrnuje do výsledného dokumentu
a je součástí správního řízení.
3. Příprava rozvrhů na LS 2018/19 a obsazování místností
V souladu s předpokládanými dislokacemi některých pracovišť, dojde-li ke schválení
organizačního uspořádání SU, probíhá rozbor funkčního charakteru místností (Hradecká,
Masarykova tř.).
Proděkanka připomíná nutnost: respektovat nasazování učeben pro SP v budovách, v nichž sídlí
příslušný ústav; požadovat pro výuku učebny s počtem míst adekvátních předpokládanému
počtu studentů (viz předcházející akad. roky); rezervovat učebny pro kombinovanou formu
výhradně na rozvrhové akce (nikoli celý den); nasazovat výuku během týdne vyváženě.

4. Talentové zkoušky ITF
Vzhledem k harmonogramu přijímacího řízení na SU pro akad. rok 2019/20 proděkanka
upozorňuje, že je nezbytně nutné, aby se talentové zkoušky oboru Tvůrčí fotografie konaly až
ve 2. polovině dubna!

III. Věda a zahraniční styky
1. Návrhy kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Návrhy je možno podat do pátku 23. 11. u paní Jakubcové. K dispozici je zatím pouze jeden
návrh z Ústavu historických věd.

IV. Informace a rozvoj
1. Probíhající práce v půdních prostorách
Vznikají krátkodobá opatření, která omezují na BN 13 výuku, proděkan děkuje za shovívavost.
Práce pokračují podle harmonogramu. Ukončení výběrového řízení na dodávku digitální
projekce, po kontrole na MŠMT probíhá finalizace podpisu smlouvy s dodavatelem.
2. Doprovod českého týmu v mezinárodní olympiádě ve fyzice a astrofyzice
Konání v Pekingu, za 9 let účasti dosažení 2. nejlepšího úspěchu (zlatá, stříbrná a 3 bronzové
medaile). Využití k propagaci studia na FPF SU, již potřetí účastníkům ze 40 zemí rozdána
brožura s anglickým překladem příkladů české národní AO (obsahuje také logo FPF SU).
3. Týden vědy
Děkan - poděkování všem, kteří se na této akci podíleli.
4. Výzva na CŽV
S pror. Törökem probíhá příprava projektu za FPF SU.
4. Příprava voleb do AS FPF SU v Opavě
První kolo se uskuteční ve dnech 4. – 6. 12. 2018, seznam kandidátů viz web FPF SU.

V. AS FPF
Poslední zasedání se konalo 29. 10. kvůli termínu voleb kandidáta na funkci děkana. Probíhají
volby do fakultního senátu (volební období končí k 7. 3. 2019). Další řádné zasedání proběhne
3. 12.
Prod. Gráf – navrhuje, aby v komisi byl aspoň jediný člověk, který už zde pracoval a má
zkušenosti.
VI. Ekonomické záležitosti
1. Návrh provozní doby objektů ve správě FPF v závěru roku 2018
Tajemník postoupí e-mailem návrh provozní doby objektů fakulty v závěru roku 2018 vedoucím
pracovišť a žádá o případné připomínky. V případě individuálního požadavku nad rámec navržené
provozní doby bude možno řešit cestou e-mailové žádosti vedoucímu provozního úseku panu
Jarolímovi Skřejpkovi alespoň 24 hodin předem.
2. Čerpání dovolené r. 2018
Nedočerpanou dovolenou roku r. 2018 je nutno přednostně čerpat v závěru roku.

3. Objednávky a zálohy v závěru roku 2018
Tajemník upozornil KD, že pro zajištění včasného plnění v roce 2018 je potřeba vystavit objednávky a
vyzvednout zálohy nejpozději do 18. 12. 2018.

VII. Různé
1. doc. Cienciala
– proběhl dvoudenní workshop Informatika v praxi na ÚI a přednáška s tvůrci hry Kingdom
Come – organizátor ÚI, na konci měsíce listopadu bude otevřena výstava Retrobajty v rámci
oslav 20. výročí Ústavu informatiky, slavnostní otevření je plánováno na 5. 12. 2018,
– problém s webovými stránkami ústavů – není možné vkládat pozvánky na probíhající akce
na ústavu do odkazu aktuality. Domluva s prod. Gráfem. Podle něj jsou webovky mrtvým
médiem, probíhá komunikace přes sociální sítě. 1. a 2. úroveň domlouvat s rektorátem, 3. je
FPF.
2. doc. Siostrzonek
– poděkování prod. Gráfovi za zprovoznění dataprojektoru na B3. Dotaz, zda by nebylo možné
uvést do stavu projekční zařízení, aby fungovaly takové přístroje, které jsou snadné na ovládání.
Revize/přehled. Proběhne separátní jednání doc. Siostrzonka s prod. Gráfem,
– mzdový předpis - rozdělení vědeckých a pedagogických pracovníků. Za děkana pouze
akademičtí pracovníci ve fungujícím režimu. Za nastávající děkanky zatím děkan neví - dává
ke zvážení připomínkovat to na jednání AS SU, který bude nový mzdový předpis schvalovat,
3. dr. Pelc
– absolvent ÚHV Mgr. Tomáš Rusek získal Cenu Edvarda Beneše I. stupně. Jde o prestižní
ocenění, které student ÚHV získal naposledy v roce 1997,
- student navazujícího studia na ÚHV bc. Michael Richter obsadil dělené první místo v soutěži
Věda pro zemi Národního zemědělského muzea,
- pozvánka: ÚHV pořádá 28. 11. 2018 od 10.00 do 16.00 workshop k životnímu jubileu
emeritního profesora Dušana Uhlíře za účasti oslavence. Po workshopu následuje prohlídka
expozice k dějinám města a aktuální výstavy. Cca od 18.00 proběhne neformální společenský
večer.

Zapsala: Gabriela Tammeová

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., v. r.
děkan

