Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP

Datum: 28. května 2013
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Smolová, proděkanka Tesaříková, proděkan Dušek,
proděkan Opatrný, tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. Gronychová.
Omluven: proděkan Frébort, předseda AS PřF UP Jukl
Děkan
 Informoval kolegium o tom, že do 26. června musí být vyklizen archiv z budovy na tř.
Svobody, kde jedna část spisů půjde na novou budovu a druhá do prostor, které byly
poskytnuty PřF v Neředíně.
 Zastupování děkana v letních měsících:
15. 7 – 21. 7. proděkan Opatrný
22. 7. – 4. 8. proděkan Dušek
5. 8. – 18. 8. proděkan Opatrný
19. 8. – 25. 8. proděkanka Smolová
26. 8. – 1. 9. proděkanka Tesaříková
2. 9. – 8. 9. proděkanka Smolova
Proděkanka Tesaříková
 Informovala kolegium, že na stávající dlažby v celé budově se bude pokládat laminam.
Pokládka bude realizována během prázdnin.
 Dále informovala o úpravě prostředí atria pro katedru Zoologie a Geoinformatiky, kde
budou dodány stojany na kola, zhotoven přístřešek a nábytek k posezení. Taktéž
budou dodány lavičky před budovu.
 Seznámila kolegium se stížností ornitologů, a to na prosklená okna po celé délce
budovy. Navrhla, aby byla zrealizována zkušební pergola podél oken geologie.
Proděkanka Smolová
 Informovala kolegium o tom, že v budově na tř. Svobody již nemáme žádné učebny,
stávající učebny v Holici aby se zavedly do STAGu a aby se aktualizovaly učebny pro
nový akademický rok. Dále informovala o schválení podmínek pro přijímací zkoušky
na akademický rok 2014/15, které musí být odsouhlasené senátem PřF. Rovněž
informovala o spisové službě a o podatelně, která bude zavedena v učebně č. 1.022.
Proděkan Dušek
 Informoval o stavu brožury k 60. výročí fakulty. Byla domluvena schůzka s grafikem,
aby byla výroční zpráva graficky sjednocena. Dotaz na kolegium v kolika výtiscích by
měla být brožura vytištěna? Rovněž byl podán návrh, aby brožura byla předána
zastupitelům jiných vysokých škol, zastupitelům města a absolventům zlatých
a stříbrných promocí. Návrh kolegia, aby byla brožura vytištěna ve 3000 výtiscích.
 Informoval kolegium o zavedení Motivačního stipendia na podporu střednědlouhých

a dlouhých stáží pro studenty ve výši 1.200,- Kč, které bude poskytnuto studentům
vyjíždějícím na stáže do zahraničí na delší dobu jak 29 dní. Tento návrh stipendia
bude předložen senátu ke schválení.
Zapsala: Dana Gronychová
Termín:
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

