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vodní slovo  

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,  

v prvním Zpravodaji v novém kalendářním roce bych vám nejprve rád popřál hodně zdraví, štěstí, 

životního elánu a úspěchů v práci i osobním životě. V prosinci jsem při bilancování uplynulého roku 

řekl, že máme za sebou úspěšné období. Dnes si dovolím vyjádřit přesvědčení, že příznivý rok máme  

i před sebou. Po finanční stránce bychom si měli opět polepšit, dotace od ministerstva školství na vědu  

a výzkum se má zvýšit, příspěvek na studenty bude stejný jako loni. Byli jsme také velmi úspěšní 

v soutěži Grantové agentury ČR – jak již víte, žadatelé z naší fakulty uspěli u 13 standardních projektů  

a tří juniorských grantů. Aktivní jsme byli také v přípravě projektů ve všech výzvách určených pro 

vysoké školy v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, nyní čekáme na rozhodnutí.  

Neméně důležitá je pro nás pedagogická činnost a zájem uchazečů o studium na naší fakultě. Již v sobotu nás čeká 

Den otevřených dveří a já nemám nejmenších pochyb o tom, že pro maturanty a další návštěvníky připravíme nejen 

dostatek informací, ale i příjemnou atmosféru. Naším cílem je udržet si zájem uchazečů, případně ho ještě navýšit, 

abychom si mohli vybírat ty nejlepší. I proto propagujeme fakultu všemi možnými způsoby.    

Zhruba před rokem jsem vás informoval o tom, že se nám podařilo zvrátit trend stoupajícího počtu 

nefinancovaných studentů. Tehdy jsem hovořil o meziročním poklesu nefinancovaných studentů nastupujících do 

prvního ročníku bakalářského studia z 659 na 466. Pokud bychom použili stejnou metodiku, v letošním roce se 

tento počet snížil dokonce na 142. V celkovém součtu všech studentů se pak jedná o pokles z 820 na 523, podíl 

nefinancovaných studentů jsme tedy dokázali snížit z 21,5 na 14,9 procenta. Tento trend dokládá, že se osvědčila 

opatření zavedená zejména v minulém roce. Jejich přínos pocítíme i v příštích letech, žádné další významné změny 

pro přijímací řízení v letošním roce neplánujeme. Naším cílem stále zůstává zaměřit se nikoliv na kvantitu, ale 

kvalitu přijímaných studentů.  

Ivo Frébort 

děkan 

 

 

 

 

 Příkaz děkana A-17/1-PD stanovil konečný termín pro vložení rozhodujících údajů pro dělení 

příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště fakulty pro rok 2017 do databáze OBD na  

15. února do 24:00. Za vložení správných a kompletních údajů zodpovídají vedoucí pracovišť. Vnitřní 

předpis nabyl účinnosti 17. ledna.  
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 Zápis předmětů do informačního systému STAG 

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2016/2017 se uskuteční od 17. ledna do 20. února. 

Bližší informace najdete v aktualitách na webových stránkách fakulty.  

 

 Uzavření ročníku před státnicemi/obhajobou 

Upozorňujeme studenty, kteří se přihlásili na státní závěrečné zkoušky nebo obhajoby v lednu a v únoru, 

na povinnost uzavřít studium nejméně tři týdny před konáním státnic u příslušné studijní referentky. 

Bez uzavření studia na studijním oddělení není možné státnice vykonat. Pokud ještě nemáte 

uzavřený ročník, dostavte se ihned na studijní oddělení.  

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.   

 

 Přihlášky ke studiu na akademický rok 2017/2018 

Přihlášku ke studiu na příští akademický rok je možné podat pouze elektronicky formou e-přihlášky do 

28. února. 

 

 Od 1. ledna převzala agendu studijních programů Chemie, Fyzika a Ekologie Ing. Ivana Saitzová, e-mail: 

ivana.saitzova@upol.cz. 

 

 Hlasování o Fakultu roku 
I letos se mohou studenti a absolventi, kteří ukončili bakalářské nebo magisterské studium v uplynulých 

24 měsících, zapojit do hlasování o Fakultu roku. Podmínkou je vyplnit elektronický dotazník  

s 24 otázkami, které zjišťují názory studujících a čerstvých absolventů na kvalitu výuky a prostředí pro 

výuku na naší fakultě. V minulém roce jsme mezi přírodovědeckými fakultami skončili na třetím místě. 

Další informace najdete zde.  

 

 Podpořte svoji fakultu a získejte až 10 000 korun! 
Propagace přírodovědecké fakulty a zlepšení prostředí na fakultě je cílem fakultní projektové výzvy pro 

studenty Hýčkejte svou Přírodu! Pokud máte nápad jak popularizovat váš obor, zviditelnit fakultu na 

veřejnosti, vytvořit učební pomůcku, uspořádat výstavu nebo zorganizovat spolupráci se středoškoláky, 

přihlaste se do výzvy a získejte bezprostředně 500 korun na zahájení projektu a po úspěšné obhajobě až 

9500 korun ve formě mimořádného stipendia. Odborná komise při závěrečné obhajobě posuzuje 

nápaditost a originalitu návrhu, přínos pro fakultu i kvalitu závěrečné zprávy. Své návrhy zasílejte 

průběžně na email dagmar.petrzelova@upol.cz do 31. října 2017. Formulář pro podání návrhu  

a podrobné informace naleznete zde a v příloze č. 1. 

 

 

 

 

 

 Postdoktorandská stipendia v Japonsku  

The Matsumae International Foundation nabízí stipendia pro doktorandy na rok 2018. Podrobnou 

informaci o této nabídce najdete zde. Požadavky na kvalifikaci, věk a jazykové znalosti uchazečů spolu  

s dalšími kritérii výběru najdete zde. Termín pro doručení přihlášek je 31. srpna.  

 

 

 

 

 

 Příští zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 25. ledna od 13:00 v zasedací místnosti 

děkanátu fakulty. Program bude zveřejněn zde. 

  

http://www.prf.upol.cz/aktualita/clanek/zapis-predmetu-na-letni-semestr-20162017/
mailto:ivana.saitzova@upol.cz
http://www.fakultaroku.cz/skoly/1957/
http://www.fakultaroku.cz/
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/hyckejte-svou-prirodu
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/1-1_Vyzva_Hyckejte_svou_Prirodu_.pdf
http://www.dzs.cz/file/4667/Matsumae%202018.pdf
http://www.mif-japan.org/?hl=en
http://www.prf.upol.cz/menu/fakultni-organy/akademicky-senat/
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 Úřední hodiny personálního a mzdového oddělení  
Personalistky (Ing. Pokorná a Mgr. Vašková) vyšly vstříc požadavkům našich zaměstnanců a prodloužily 

obslužnost pracoviště v pondělí a ve středu do 16:30. Aby bylo možné doručené dokumenty včas  

a správně zpracovat, byly stanoveny úřední hodiny. Pracovnice předem děkují za jejich respektování. 

Mimo úřední hodiny bude možné s personalistkami řešit vaše požadavky pouze po předchozí domluvě. 

Úřední hodiny se netýkají mzdových účetních. 

   

Pondělí 09:00 – 11:00 14:00 – 16:30 

Úterý 07:00 – 10:00 --- 

Středa 09:00 – 11:00 14:00 – 16:30 

Čtvrtek 07:00 – 10:00 --- 

 

 

 Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy 

Kabinet cizích jazyků PřF UP nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy PřF v letním 

semestru 2016/17. Vybrat si můžete z bohaté nabídky v příloze č. 2. 

 

 Děkan fakulty schválil navýšení hodnoty stravovacích poukázek poskytovaných zaměstnancům na  

85 Kč/kus. Rozhodnutí děkana A-16/6-RD „Změna hodnoty stravovacích poukázek na PřF UP“ nabylo 

účinnosti 1. ledna.  

 

 Nový typ benefitních poukázek pro zaměstnance 

Benefitní poukázky Unišek pro zaměstnance fakulty od ledna nahrazují kupony Unišek+. Poprvé je 

získáte na počátku února. Hodnota poukázek se nemění, jejich využití je ale pestřejší. Lze je čerpat nejen 

na kulturu, sport, vzdělání nebo zdraví, ale i na dovolené. Podrobné informace o užití  a seznam partnerů 

najdete zde.  

 

 Školení UPShare 

Práci s webovou platformou SharePoint pro spolupráci uživatelů si můžete osvojit na některém ze školení, 

které se uskuteční v učebně CVT v uvedených termínech. Registrovat se můžete u Mgr. Tomáše Babůrka 

emailem na tomas.baburek@upol.cz nebo telefonicky na 585631839.  

 

Datum Čas   Datum Čas 

6. února 09:00 - 11:00 
 

10. dubna 13:00 - 15:00 

21. února 13:00 - 15:00 
 

27. dubna 09:00 - 11:00 

2. března 09:00 - 11:00 
 

9. května 13:00 - 15:00 

13. března 13:00 - 15:00 
 

18. května 09:00 - 11:00 

28. března 09:00 - 11:00 
 

29. května 13:00 - 15:00 

 

 

 Upozornění CVT  

Od února již nebude možné na univerzitních WiFi sítích provozovat aplikace  

s vysokými nároky na přenosové kapacity, zejména peer-to-peer aplikace typu BitTorrent. Toto opatření je 

nutné pro zajištění dostupnosti a stability WiFi. Omezení se netýká pevných internetových přípojek.  

 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/1-2_Jazykove_kurzy_Letni___semestr_2016-17.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Vnitrni_predpisy/A-16-6-RD_Zmena-hodnoty-stravenek-2017.pdf
http://www.seky.cz/produkty/unisek-plus/
https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?C=6rdKD-AXPrvGEsrVnPk2utrpwJzbS-MH7VYrkKyEKTlPEnw0GzrUCA..&URL=mailto%3atomas.baburek%40upol.cz
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 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 následujících termínech: 

 

Datum   Čas Místo 

24. ledna 13:00 - 14:30 aula právnické fakulty, tř. 17. listopadu 6 (budova B) 

26. ledna  10:30 - 12:00 učebna SE 501 přírodovědecké fakulty v Holici, Šlechtitelů 27 

30. ledna 10:00 - 11:30 aula právnické fakulty, tř. 17. listopadu 6 (budova B) 

17. února 09:00 - 10:30 aula právnické fakulty, tř. 17. listopadu 6 (budova B) 

 

Školení má platnost 2 roky, po uplynutí lhůty je třeba je absolvovat znovu. Další školení se budou konat 

letos v květnu a říjnu. O konkrétních termínech vás budeme včas informovat. 

 

 Řídicí orgán OP VVV zaktualizoval dokument Seznam obvyklých cen vybavení pro potřeby řešitelů  

a hodnotitelů grantů. Verzi 2 dokumentu, která nabývá účinnosti 1. února, naleznete zde.  
 

 

 Dnem 19. prosince 2016 nabyla účinnosti následující norma UP: 

B3-16/2-PK – Závazné postupy pro vedení projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

na UP 

Dnem 20. prosince 2016 byly MŠMT ČR zaregistrovány I. změny Jednacího řádu Vědecké rady UP   

a II. změny Studijního a zkušebního řádu UP.    

Dnem 21. prosince 2016 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-16/4-MPK – Organizační zabezpečení výplat mezd a stipendií v roce 2017 na UP       

Dnem 22. prosince 2016 nabyla účinnosti následující norma UP: 
B3-16/5-MPK – Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2016 na UP       

Dnem 23. prosince 2016 nabyla účinnosti následující norma UP: 
B3-16/8-SR – Novela č. 1 Organizačního řádu Rektorátu UP       

Dne 1. ledna 2017 nabyla účinnosti následující norma UP: 

B3-16/6-MPK – Dodatek č. 5 k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-12/1-MPK – Cestovní 

náhrady       

Dnem 26. ledna 2017 nabyde účinnosti následující norma UP: 

B3-17/1-PR – Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů  

do IS STAG v akademickém roce 2017/2018  

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 3. února 2017. 
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seznam-obvyklych-cen-vybaveni
https://files.upol.cz/normy/normy/PKB3-16-2-v.r.pdf?Web=1
https://files.upol.cz/Stranky/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://files.upol.cz/normy/normy/A-14-2013-I.%20změny.pdf
https://files.upol.cz/normy/normy/A-10-2011-II.%20zmeny.pdf?Web=1
https://files.upol.cz/normy/normy/MPKB3-16-4-v.r.pdf?Web=1
https://files.upol.cz/normy/normy/MPKB3-16-5.pdf?Web=1
https://files.upol.cz/normy/normy/SRB3-16-8-novela-v.r.pdf?Web=1
https://files.upol.cz/normy/normy/MPKB3-16-6-dodatek%20c.5.pdf?Web=1
https://files.upol.cz/normy/normy/PRB3-17-1-v.r.pdf?Web=1

