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vodní slovo  

 

Vedení fakulty má již zcela jasno o rozvojových záměrech pro dalších pět let. Záměry se staly 

součástí Institucionálního plánu Univerzity Palackého, který schvaloval její akademický senát.  

Pro přírodovědeckou fakultu přináší strategický dokument konkrétní plány rozvoje výzkumně 

vzdělávacích kapacit a výzkumné infrastruktury pro výuku v budovách na Envelopě  

i v holickém areálu. Investovat by se mělo i v Pevnosti poznání. 

 „Pokud se nám tyto plány podaří, fakultu to opět posune o velký krok dopředu. Je důležité, že se investiční akce 

podařilo komplexně naplánovat a zkoordinovat. U některých akcí máme představu, že bychom hradili náklady ze 

strukturálních fondů (OP VVV) včetně programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI). Na některé se budeme 

ucházet o univerzitní peníze a část nákladů se budeme snažit pokrýt z fakultních peněz,“ uvedl děkan Ivo Frébort. 

Na Envelopě patří k finančně nejnáročnějším plánům modernizace výukových prostor pro potřeby fyzikálních 

oborů, předpokládané náklady činí 20 milionů korun. Počítá se ale mimo jiné i s významnými technickými 

opatřeními na hlavní budově, konkrétně s doplněním systému stínění a chlazení objektu. Postupně by se měly 

zkvalitňovat společné prostory a na rok 2017 jsou naplánovány i drobné stavební úpravy v šestém patře, kde má 

vzniknout lepší zázemí pro studenty.  

Výrazné změny se chystají i v areálu v Holici. Tam by měla v rámci ITI do roku 2018 vyrůst přístavba budovy F, 

kterou výzkumná centra CRH a RCPTM využijí pro preaplikační výzkum. Již v příštím roce by měla začít oprava 

hlavní části areálových komunikací za zhruba 27 miliónů korun financovaná z centrálních prostředků univerzity  

a rekonstrukce budovy 52, jež má nabídnout zázemí pro správu budov i detašovaná pracoviště centrálních jednotek 

fakulty, následně také modernizace výukových prostor přízemí části objektu 47. Biologové se mohou těšit na 

rekonstrukci zbývajících skleníků nebo na venkovní výukové prostory a pedologickou laboratoř. Počítá se třeba  

i s rekonstrukcí ostatních komunikací v areálu či postupnou revitalizací venkovních ploch.  

V Pevnosti poznání se v příštích dvou letech počítá s drobnými úpravami venkovních prostor a venkovního 

informačního systému. Půjde například o zpevnění ploch, sadové úpravy, vybudování alternativních vchodů do 

Botanické zahrady a rozária či přechodu přes ulici 17. listopadu. V plánu jsou i informační tabule, které budou na 

příjezdových a přístupových cestách do návštěvnického centra. Seznam všech plánovaných akcí najdete  

v příloze č. 1 tohoto vydání Zpravodaje.  

 

 

 

 

 Termíny odevzdání dílčích a závěrečných zpráv GA ČR za rok 2015  

Dílčí zprávy GA ČR odevzdávejte na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Kratochvílové do 13. ledna  

do 12:00. 

Ú
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http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/18-1_Rozvojove_zamery_UP.pdf
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Závěrečné zprávy GA ČR je možné odevzdat na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Kratochvílové 

nejpozději 26. ledna ve 12:00. 

 

 

 

 

 
 Státnice 

Studenti, kteří se přihlásili na státní závěrečné zkoušky v lednu a únoru, si musí přijít na studijní oddělení 

uzavřít studium nejpozději tři týdny před konáním zkoušky. K uzavření studia je nutné předložit 

index, ve kterém musí být řádně zapsány všechny výsledky potvrzené podpisy vyučujících. Všechny 

výsledky musí být zapsány také ve Stagu.   

 

 Zápis předmětů na letní semestr 

Předzápis předmětů na letní semestr začne 19. ledna. Úpravy rozvrhu je možné provést na studijním 

oddělení do 19. února. Po tomto termínu je možná úprava rozvrhu pouze se žádostí schválenou vedoucím 

katedry, případně vyučujícím. 

 

 Výběrové řízení ERASMUS 

Přírodovědecká fakulta vypisuje výběrové řízení na obsazení míst studentských mobilit v programu 

ERASMUS na akademický rok 2016/17. Výběr uchazečů provedou koordinátoři mobilit v součinnosti  

s garantujícími katedrami. Termíny výběrového řízení budou zveřejněny na příslušných katedrách. 

 

 Souvislá pedagogická praxe  

Uzávěrka přihlášek na souvislou pedagogickou praxi studentů prvního navazujícího ročníku a souběžného 

doplňujícího studia učitelství je 22. ledna. Po tomto termínu nebude možné se na praxi přihlásit. Praxi 

mohou absolvovat pouze přihlášení studenti. Přihlášku i podrobné informace naleznete zde. Případné 

dotazy zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz. 

 

 Úřední hodiny studijního oddělení během vánočních svátků 

Studijní oddělení bude ve dnech 21. a 22. prosince otevřeno od 9:00 do 11:00 a od 13:30 do 14:30.  

Od 23. prosince do 3. ledna bude oddělení zavřeno. Od pondělí 4. ledna budou platit standardní úřední 

hodiny. 

 

 

 
 

 

 Vládní stipendia v Číně 

Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských  

i doktorských studijních programů v akademickém roce 2016/2017. V Číně můžete absolvovat v příštím 

akademickém roce i jedno až dvousemestrální výzkumné stáže. Přihlášky je možné posílat do 12. února. 

Podrobnější informace  jsou zveřejněny zde:    

 

 

 

 

 

 Faktury, které obdržíte emailem od vašich dodavatelů, zasílejte na elektronickou podatelnu, email: 

faktury@upol.cz. Pracovnice podatelny fakturu zaevidují a vytištěnou a označenou evidenčním číslem 

vám ji zašlou zpět vnitřní poštou.  

 

 Školení řidičů referentských vozidel, které je třeba mít platné pro užívání služebního vozidla i pro 

možnost využití svého soukromého vozidla ke služebním účelům, se uskuteční v níže uvedených 

termínech: 

http://www.prf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/program-erasmus-studentske-mobility-20162017/
http://cpp.upol.cz/
mailto:jana.slezakova@upol.cz
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/cina-60-stipendijnich-mist-nad-ramec-mezinarodni-smlouvy-2/
mailto:faktury@upol.cz
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 12. ledna od 9:00 do 11:00 v aule právnické fakulty 

 21. ledna od 9:00 do 11:00 v aule právnické fakulty 

 21. ledna od 14:00 do 15:30 v aule přírodovědecké fakulty na Envelopě 

 3. února od 14:00 do 15:30 v aule přírodovědecké fakulty v Holici 

Pracovníci, kteří používají ke služebním cestám tzv. referentská vozidla, jsou povinni toto školení 

absolvovat jednou za 2 roky, což je upraveno interním předpisem UP. Cena za školení bude rozúčtována 

na jednotlivá pracoviště podle konkrétní účasti a bude činit 100 Kč na osobu včetně DPH. 

 

 Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO se uskuteční v aule právnické fakulty 

v termínech: 

 14. ledna od 9:30 do 12:30 

 27. ledna od 9:30 do 12:30  

 10. února od 9:30 do 12:30  

Pracovníky proškolí Milan Novotný. 

 

 Školení zaměstnanců pro nakládání s nebezpečnými látkami se uskuteční v aule právnické fakulty 

v termínech: 

 14. ledna od 13:00 do 14:30  

 27. ledna od 13:00 do 14:30  

Pracovníky proškolí RNDr. Petr Nádvorník. 

 

 Školení svářečů se uskuteční 20. ledna od 9:00 do 12:00 v učebně nalevo od auly právnické fakulty. 

Školení povede Vojtěch Beneš. 

 

 

 

 

 Vedení fakulty přeje krásné Vánoce 

Vánoční dárek v podobě volných vstupenek do Pevnosti poznání připravilo vedení fakulty jako 

vánoční překvapení pro všechny své zaměstnance. Poukázky na vstupenky byly rozeslány na jednotlivá 

pracoviště sekretářkám, kde si je můžete již dnes vyzvednout. Po předložení poukázky na pokladně centra 

vám pracovnice vydá řádnou vstupenku.  
Vánoční prázdniny jsou vhodnou příležitostí navštívit s rodinou naše interaktivní zařízení. Pevnost 

poznání bude 24. a 25. prosince zavřená, ale ve dnech od 26. prosince do 31. prosince se kolegové 

z Pevnosti poznání těší na vaši návštěvu. Otevřeno bude v uvedené dny od 9:00 do 17:00.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/18-2_Pozvanka_do_Pevnosti_poznani.pdf
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 Vydavatelství Univerzity Palackého vyhlásilo soutěž o nový návrh obálky pro učební texty. Vítěz získá 

kromě možnosti ovlivnit vzhled univerzitních učebních textů na několik dalších let také finanční odměnu. 

Informace o aktuálním dění ve vydavatelství i o knihách, které právě vycházejí, naleznete nově také na 

Facebooku.  

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 15. ledna 2016. 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo dne 27. listopadu 2015 následující 

univerzitní předpisy:  

A-1/2006 - Statut UP (XII. Úplné znění  Statutu UP ze dne 27. listopadu 2015) 

A-1/2015 - Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP 

 

 Dnem 9. prosince 2015 nabývá účinnost následující norma UP: 

B3-15/4-PR - Stipendium J. L. Fischera v akademickém roce 2016/2017 

Dnem 11. prosince 2015 nabývá účinnost následující norma UP: 

B3-15/9-RR - Zrušení směrnice rektora UP č. B3-15/7-SR - Pravidla užívání počítačových sítí  

a provozování programového vybavení UP 

Dnem 17. prosince 2015 nabývá účinnost následující norma UP: 

B3-15/6-MPK – Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2015 na UP      
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http://www.upol.cz/nc/aktualita/clanek/soutez-o-novy-navrh-obalky-pro-ucebni-texty-skripta/
https://www.facebook.com/vydavatelstviUPOL
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/UZXII-Statut_UP-2015.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/Pocitacove_site-R-v.r..pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/PRB3-15-4-v.r.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/RRB3-15-9-v.r.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/MPKB3-15-6-v.r.pdf

