
     Zápis 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 

 
  

Datum:  14. prosince 2010  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Frébort, 
proděkan Opatrný, proděkan Dušek, předseda AS PřF UP Jukl, tajemník Velecký, vedoucí 
studijního odd. Gronychová. 
 
 
Děkan prof. Ševčík 

• Informoval kolegium o děkanském a rektorském volnu, které bude 27. a 31. prosince  
2010. 

• Pracovníci Správy budov, kteří byli do této doby na budově tř. Svobody, se přemístí 
do nové budovy na Envelopě do kanceláře Mgr. Pavelkové, 6. podlaží. 

• Knihy, které jsou nyní v místnosti 2.002a, budou vystěhovány. Tato místnost bude 
použita pro archivaci spisů. Za archivaci spisů pro studijní oddělení bude zodpovědná 
paní L. Mozgová.  Tajemník Velecký pověří za  archivaci spisů pro ekonomické 
oddělení pracovnici z  ekonomického oddělení. 

• Během měsíce ledna členové kolegia vyzkouší elektronickou verzi zahraničních 
cestovních příkazů. 

• V měsíci lednu zkontrolovat s Mgr. Pavelkovou všechny smlouvy. 
• Právní oddělení UP pošle dobře napsanou reklamaci na podlahu  vestibulu PřF, a  to  

i k rukám paní kvestorky a ing. Pížovi (zajistí prodekanka Tesaříková).  
• Potvrdil proděkanu Frébortovi, že energocentrum bude moci být zřízeno. 

 
Tajemník Velecký 

• Informoval o výsledku kontroly Úřadu práce v Olomouci a zdůraznil nutnost 
dodržování postupu, uvedeného v Pátečníku č. 27/2010 (ze dne 6. 8. 2010), ze strany 
všech pracovišť PřF UP. 

• Na dotaz z kolegia uvedl, že problematika použití platebních karet na UP je stručně 
vysvětlena v Pátečníku č. 28/2009 (z 18. 9. 2009) a v Pátečníku č. 17/2010 (ze 7. 5. 
2010). 

 
 Proděkanka Tesaříková 

• Informovala kolegium o výměně oken na SLO.  
 
Proděkanka Smolová 

• Vznesla dotaz, zda-li nástěnky, které jsou zatím nainstalovány v 1. a 2. patře, budou  
nainstalovány i do ostatních pater.   

• Informovala kolegium, že bude začátkem ledna sjednaná schůzka s ing. D. Kopeckou, 
a P. Štecovou, jakým způsobem se budou zpracovávat studentská stipendia. Na 
základě  jednání o stipendiích bylo kolegiem odsouhlaseno, že od nového roku budou 
veškeré návrhy na stipendia od kateder zasílány k rukám ved. stud. odd. 
D. Gronychové. 

 
 
 



Proděkan Dušek 
• Informoval kolegium o schůzce ředitelů SŠ, která se pořádala na půdě fakulty, kde  si 

někteří ředitelé  posteskli, že je o naší fakultě mezi uchazeči malá informovanost. 
Zároveň vznesl dotaz, co ještě můžeme udělat pro to, aby se informace dostali i za 
hranice kraje. Dále seznámil kolegium s obhajobami studentských projektů a dobrou  
studentskou připraveností.  

Proděkan Opatrný 
• Oznámil kolegiu, že na lednové kolegium předpřipraví Vypořádání bodů podle 

výsledků - návrhy na řešení sporných případů. 
• Dne 17. 1. 2011 proběhne od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu seminář - 

seminář k otázkám bodování výsledků VaV. 
• Kniha závad - použití portálu pro hlášení závad nestačí, chce to vidět, v jakém stavu je 

řešení konkrétních nahlášených závad. Zjistí od správců portálu. 
Proděkan Frébort 

• Informoval kolegium o přicházejících personálních listech k akreditačním materiálům, 
které se kompletují a budou předány na rektorát k podpisu.  

• Požaduje jednání s provozovatelem hlídací služby na Šlechtitelů, na kterém se navrhne 
vypovězení smlouvy a následné ukončení (zajistí tajemník Velecký).  

 
 
 
 
Zapsala: Dana Gronychová  
Termín: 11. ledna 2011 v 8:05 hod.       
 
                     prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
                    děkan 


