
1  
 

vodní slovo  

 

Dětské knížky, hračky, výtvarné potřeby, pleny, oblečení, sladkosti, hygienické potřeby i další 

věci mohou nosit účastníci tradiční vánoční sbírky Dárek pro dětský úsměv, která  

na přírodovědecké fakultě odstartuje v pondělí 23. listopadu. Všechny dárky udělají následně 

radost malým obyvatelům Klokánku v Olomouci a Dlouhé Loučce.  
 

„Předvánoční čas je pro podobné sbírky ideální, protože lidé v tomto období obvykle myslí i na ty, kteří třeba 

neměli tolik štěstí a nemohou žít ve fungující rodině. Podpořit děti z Klokánku je určitě dobrá věc. Nyní jsou navíc 

tato zařízení ve velmi složité situaci, takže uvítají jakoukoliv pomoc,“ řekla organizátorka sbírky Martina 

Oulehlová z katedry botaniky.  
 

Všichni, kteří chtějí zkrášlit Vánoce dětem ohroženým 

týráním, zneužíváním či zanedbáváním, mohou své dárky 

nosit až do 13. prosince. Na fakultě jsou čtyři kontaktní místa: 

sekretariát děkana (6.018), oddělení vnějších  

a vnitřních vztahů (6.010), herbárium v Holici a řídicí úsek 

Centra regionu Haná. 
 

„V Klokánku budou mít radost například z hygienických 

potřeb, trvanlivých sladkostí a potravin či nového oblečení  

a obuvi. Ale neměli bychom zapomenout ani na hračky, 

knížky či výtvarné potřeby, aby měly děti pod stromečkem  

co rozbalovat. V současné době v obou zařízeních žijí děti  

ve věku od tří do 12 let a také jedno tříměsíční miminko,“ 

doplnila Oulehlová.  

 

Katedra botaniky sbírku pořádá od roku 2008. Kromě studentů a zaměstnanců do ní každoročně přispívají  

i sponzoři. Sbírku podporuje i výstava dětských prací, které vytvořili žáci ZŠ Řezníčkova a tradičně také 

předškoláci z univerzitní mateřské školy. Výstava barevných obrázků, přáníček, andílků a papírových sněhových 

vloček bude od pondělí ve foyer hlavní budovy na třídě 17. listopadu a také v Holici v budově A. Výtěžek sbírky 

předá děkan Ivo Frébort 14. prosince vedení olomouckého Klokánku.  

  

 

 

 

 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Ministerstva průmyslu a obchodu  
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 25. listopadu veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu FV - TRIO. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je

Ú
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15. ledna 2016, předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. srpna 2016. Více informací 

naleznete v nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

 

 

 

 

 Úprava rozvrhu je již možná pouze na základě vyplněné žádosti, podepsané a schválené vedoucím 

katedry, případně vyučujícím konkrétního předmětu, a to do pátku 27. listopadu. 

 

 Podávání žádostí pro výplatu stipendií 
Žádáme pověřené pracovníky, aby pro zpracování návrhu na výplatu stipendií používali správné 

formuláře, které jsou ke stažení na webových stránkách fakulty pod odkazem zaměstnancům – formuláře 

– formuláře studijního oddělení – Žádost o výplatu stipendií. 

Do formuláře je třeba vyplnit aktuální osobní číslo studenta, číslo účtu, typ stipendia, číslo katedry, 

která stipendium vyplácí a SPP prvek. Žádost označenou razítkem fakulty musí podepsat vedoucí 

katedry nebo hlavní řešitel projektu.  

Návrhy na stipendia musí být dodány na studijní oddělení paní Ludmile Mozgové do 20. dne 

v měsíci, částky budou vyplaceny k 10. dni následujícího měsíce. Včasné odevzdání formulářů je nutné 

k zajištění podpisů vedení fakulty, zavedení plateb do STAGu a systému SAP a předání v termínu na 

rektorátní účtárnu, která stipendia k uvedenému datu vyplatí. Žádosti o stipendia, které budou dodány po 

termínu nebo na špatném tiskopisu, nebudou vyplaceny. 

 
 Zimní intenzivní kurz angličtiny pro doktorandy 

Kabinet cizích jazyků pořádá ve dnech 11. až 14. ledna zimní intenzivní kurz angličtiny pro studenty 

doktorských studijních programů, který je koncipován jako příprava na formát povinné zkoušky 

VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium. Tento kurz nemůže nahradit dlouhodobé studium 

angličtiny, ale může pomoci seznámit se se základními pravidly psaní pro akademické účely, orientovat se 

v metodách čtení, procvičit poslechové části zkoušky a naučit se používat základní fráze užitečné pro 

prezentaci v angličtině. Více o kurzu v příloze č. 1. 

 

 

 

 

 

 Stipendijní pobyty a stáže ve Francii 

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat tříleté stipendium 

francouzské vlády na doktorské studium pod dvojím vedením v různých vědních oborech včetně 

přírodních věd a věd o Zemi. Stipendisté provádí výzkum pod společným vedením českého  

a francouzského školitele. Po ukončení programu obdrží studenti diplom uznávaný oběma 

vysokoškolskými vzdělávacími institucemi. Bližší informace i podmínky přípravy a realizace tohoto typu 

doktorského studia najdete zde. Přihlášky je možné podávat do 11. března.  

Stejný deadline platí rovněž pro odevzdávání přihlášek na stáž určenou pro studenty doktorských 

studijních programů a postdoktorandy na univerzitách a výzkumných centrech ve Francii v délce trvání až 

12 týdnů. Bližší informace jsou k dispozici zde. 

 

 

 

 

 

 Upozorňujeme, že dnem 1. prosince 2015 nabývá účinnosti následující fakultní norma: 

A-15/6/MPD - Metodický pokyn k poskytování cestovních náhrad na PřF UP 

 

https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?SURL=auOhmNbvFw5ejSkQpir9LLDzlMXznmZ7SHvLpZQeFATOlbJK8vDSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAHAAbwAuAGMAegAvAHoAcAByAGEAdgBhADEANgA2ADEANwAzAC4AaAB0AG0AbAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.mpo.cz%2fzprava166173.html
http://www.prf.upol.cz/skupiny/zamestnancum/formulare/#c36532
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/17-1_Zimni_kurz_AJ_leden_2016.pdf
http://www.ifp.cz/BGF-2015-DC?lang=cs
http://www.ifp.cz/BGF-2015-ST?lang=cs
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Vnitrni_predpisy/A-15-6-MPD_Poskytovani_cestovnich_nahrad.pdf


 

 3 

 

17 20. listopadu 2015 

2014 

 Pokladna přírodovědecké fakulty bude pro vyúčtování veškerých záloh včetně cestovních účtů  

a proplacení paragonů otevřena do 14. prosince.  Po tomto datu přebírá pokladní činnost hlavní pokladna 

rektorátu.  

 

 Žádosti o platby šekem do zahraničí předávejte ekonomickému oddělení nejpozději do pondělí 

14. prosince. 

 

 Zálohy na cestovní příkazy pro pracovní cesty uskutečněné před 31. říjnem vyúčtujte nejpozději  

do 30. listopadu. Cestovní příkazy hrazené z projektů a grantů v roce 2015  předložte k vyúčtování se 

všemi náležitostmi nejpozději ve středu 16. prosince.  

 

 Originály daňových dokladů/faktur nechejte řádně zaevidovat na podatelně a pak je s případnou přílohou 

pro zařazení majetku do inventurních sestav předejte na ekonomické oddělení. Dokumenty prosím 

dodávejte průběžně a co možná nejdříve, nejpozději však do pondělí 14. prosince. Po tomto datu již nelze 

garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2015 nutné pro uznatelnost nákladů v projektech  

a grantech.  

 

 

 

 

 

 PosPos 
Děkan fakulty srdečně zve všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na zimní Posemestrální 

posezení. Přijďte pobýt a zapomenout na předvánoční shon u voňavého vánočního punče. Bohaté 

občerstvení, živá hudba a dobrá společnost vás čeká v úterý 15. prosince od 12:00 v budově fakulty na 

17. listopadu. Pozvánku najdete v příloze č. 2. 

 

 Konference Naše příroda 2015 - Péče o bývalé vojenské prostory 

Ochrana přírody na území bývalých i současných vojenských prostorů bude hlavním tématem prvního 

ročníku konference Naše příroda 2015, která se uskuteční 1. prosince v Clarion Congress Hotelu 

v Olomouci. Své zkušenosti budou sdílet odborníci ze státních i nestátních institucí z České republiky  

i sousedního Německa a Slovenska. Registrovat se můžete zde do 22. listopadu, podrobné informace jsou 

k dispozici v příloze č.3.  

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 4. prosince 2015. 
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