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vodní slovo  

 

 

 

Správa kolejí a menz upravila od 1. září ceník i názvosloví jednotlivých typů jídel. Výraznější 

změnu pocítí především důchodci univerzity, pro něž se obědy zlevnily. Zatímco ceny pro studenty 

a zaměstnance se prakticky nemění, cizí strávníci si připlatí.  

 

„Po nástupu do funkce v září loňského roku jsem viděl, že v kalkulacích cen je potřeba provést úpravy, proto jsme 

začali celý proces připravovat. V určité fázi se svými podněty přišel například i děkan přírodovědecké fakulty  

Ivo Frébort,“ uvedl ředitel SKM Josef Suchánek.  

Základem pro výpočet ceny jídel je hodnota použitých surovin. Ta závisí na složení konkrétního pokrmu, 

v průměru činí zhruba 24 korun. K ceně surovin se pak připočítává příspěvek strávníka na provoz, který je  

u různých skupin strávníků odlišný. Právě v těchto příplatcích provedla SKM největší změny tak, aby poplatky 

byly systémové a rovněž v souladu například s kolektivní smlouvou na univerzitě. 

Nově budou příspěvky pro danou skupinu strávníků stejné u všech typů jídel, tedy jak u obědů na objednávku 

(dříve „obědy“), tak u denní nabídky (dříve „skládaná jídla“). U studentů činí 11 korun, před 1. zářím 2016 platili 

podle typu jídla 10 nebo 12 korun. Novinkou je, že stejná cena platí i pro studenty jiných vysokých škol, na něž  

se dříve pohlíželo jako na cizí strávníky. U zaměstnanců zůstává příspěvek na provoz 6 korun. Stejnou částku nově 

uhradí důchodci, kteří v minulosti platili příspěvek ve výši 13 a 15 korun. „Největší nesoulad v cenách byl u cizích 

strávníků. Pro ně se obědy zdraží, nově kromě ceny surovin zaplatí příspěvek strávníka na provoz ve výši 38 korun 

namísto dřívějších 30 nebo 35 korun,“ doplnil Suchánek. Podrobné informace najdete zde a zde.  

Výpočty konečných cen jídel se mění nejen pro strávníky v menze, ale i pro stravovací služby prováděné nad 

rámec běžného provozu menzy. Jedná se například o zajištění rautů pro jednotlivé fakulty či katedry, stravování 

účastníků konferencí a podobně.  

Podle Suchánka menzy v roce 2015 vydaly zhruba 402.000 jídel studentům, 88.000 zaměstnancům,  

6000 důchodcům a 31.000 cizím strávníkům. Za prvních osm měsíců letošního roku je počet vydaných jídel  

o necelá čtyři procenta vyšší než ve stejném období předchozího roku. Například v menze v Holici přišlo letos 

v červenci o 90 procent strávníků z řad zaměstnanců více než v červenci 2015.  

Ú 

7. října 2016 

http://www.skm.upol.cz/fileadmin/user_upload/SKM-dokumenty/ceniky/2016_09_01_jidla.pdf
http://www.skm.upol.cz/aktualita/clanek/menza-skm-zmeny-v-nazvoslovi-a-ceniku/
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 Cena děkana 2016  

Do letošní soutěže o Cenu děkana se opět mohou přihlásit autoři prestižních vědeckých publikací, které  

v kalendářním roce 2016 vyšly v odborném časopise s impaktním faktorem, jehož hodnota je mezi 

prvními deseti procenty časopisů ze stejné oborové kategorie (subject class na Web of Science). Soutěžit 

lze i s publikací vydanou v roce 2015, pokud v minulém roce nebyla do soutěže přihlášena. Ocenění může 

získat pouze zaměstnanec přírodovědecké fakulty, který je prvním nebo hlavním (korespondenčním) 

autorem publikace a v afiliaci uvede fakultu jako svoje hlavní pracoviště. Přihlásit své publikace nebo 

nominovat práce kolegů lze prostřednictvím vedoucího pracoviště, který písemný návrh spolu s výtiskem 

vědecké publikace předá do 31. října na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Michaele Kratochvílové. 

Slavnostní předání Ceny děkana se uskuteční 12. prosince na zasedání vědecké rady fakulty.  

 

 Cena děkana pro vynikající pedagogy  

Vědecko-pedagogické rady oborů mohou prostřednictvím svých předsedů podávat návrhy na udělení 

Ceny děkana vynikajícím pedagogům 2016. Písemný návrh spolu s odůvodněním mohou zaslat 

proděkanovi pro mimouniverzitní spolupráci do 31. října. Splnění požadavků pro udělení cen posoudí 

komise složená z proděkanů, která navrhne udělení a výši cen. Tento návrh předloží k rozhodnutí 

děkanovi. Zdůvodněné rozhodnutí děkana se zveřejní. Cenu děkana může obdržet zaměstnanec fakulty, 

který má úvazek alespoň 0,5 a v letním semestru 2016/16 i v zimním semestru 2016/17 učí vždy 

minimálně šest hodin kontaktní výuky týdně (z toho aspoň jednu přednášku týdně), případně tyto 

podmínky splnil v předcházejícím kalendářním roce. Cenu předá děkan nejvýše třem laureátům na konci 

kalendářního roku. 

 

 FRUP 

Rektor vyhlásil 4. ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity 

Palackého v Olomouci. Zájemci mohou podávat projekty, které jsou zaměřené na inovace předmětů  

a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, 

technických pomůcek, SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů.  

Přihlášky podávejte pouze elektronicky prostřednictvím univerzitního portálu nebo informačního systému 

OBD do 31. října do 17:00. Bližší informace naleznete zde.  

 

 Zaslání publikací do databáze Web of Science 

Žádáme naše zaměstnance, aby do 11. října odevzdali na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Kratochvílové 

publikace vydané vydavatelstvím UP za účelem jejich zaslání do databáze Web of Science.  

 

 Program TRIO 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti 

klíčových technologií, jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, 

průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Návrhy zpracované 

v systému programu podávejte elektronicky i vytištěné v jednom vyhotovení do 21. listopadu na oddělení 

vědy a výzkumu Mgr. Michaele Kratochvílové. 

 

 Nominace do hodnotících panelů GA ČR 

Grantová agentura České republiky vyhlásila výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích 

panelů. Podrobnou výzvu k nominacím na kandidáty, formulář návrhového listu kandidáta a popis náplně 

jednotlivých hodnoticích panelů naleznete zde. Po vyplnění zašlete formulář do 23. listopadu  

Mgr. Kratochvílové, která zajistí podpis rektora a včasné podání návrhu. 

 

 

 

 

 

http://www.psup.cz/upload/soubory/postup_vyplneni_projektove_prihlasky_new.pdf
https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-kandidaty-hodnoticich-panelu-ga-cr/
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 Zápis předmětů na zimní semestr – úprava rozvrhu 
Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 27. října pouze na základě žádosti schválené 

vedoucím katedry, případně vyučujícím.  

 

 Uznání předmětů  
Žádáme studenty, kteří chtějí uznat předměty splněné v předchozím studiu, aby vyplnili žádost o uznání 

předmětů a přílohy k žádosti o uznání předmětů a po odsouhlasení garanty jednotlivých předmětů 

odevzdali formuláře příslušné studijní referentce na studijní oddělení do 27. října.  

 

 Promoce  
Absolventi, kteří v srpnu a v září úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, se mohou přihlásit 

u své studijní referentky na promoce. Ty se uskuteční 11. a 12. listopadu. Harmonogram bude zveřejněn 

na webových stránkách fakulty a ve Zpravodaji.  

 

 Doktorandi 

Žádáme studenty prvních ročníků doktorského studia, aby co nejdříve odevzdali návrh individuálního 

studijního plánu. 

Dále žádáme studenty doktorského studia, aby zadali do STAGu téma své disertační práce a dodali 

podklady pro zadání disertační práce své studijní referentce do 14. října. 

 

 Studenti vyjíždějící do zahraničí 

Všichni studenti, kteří v rámci studia vyjíždí do zahraničí, jsou povinni nahlásit zahraniční cestu 

nejméně dva týdny před odjezdem Daně Gronychové, dana.gronychova@upol.cz, tel. 585634058. 

 

 Změna postupu při vyplácená stipendií 

Žádáme katedry, aby podklady pro vyplácení stipendií posílali nově vedoucímu studijního oddělení 

Mgr. Jiřímu Mazalovi, který bude stipendia zadávat.  

 

 Celoživotní vzdělávání 

Krátká informační schůzka účastníků kurzů Celoživotního vzdělávání (Souběžné a doplňkové studium 

učitelství) se uskuteční 4. listopadu v 9:00 v učebně LP1026. Přineste si s sebou ověřenou kopii 

bakalářského popř. magisterského diplomu. 

 

 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 alma mater. 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 2016. Podrobné informace naleznete zde.  

 

 Brigáda 

Firma MORA MORAVIA, s.r.o v Mariánském Údolí hledá brigádníky! Nástup ihned, nástupní plat 

87,56 na hodinu. Více informací najdete v příloze č. 1. 

 

 Soutěž Pro vodu 2017 
Nadace Partnerství v letošním roce pořádá již 5. ročník soutěže, jejímž cílem je hledat šetrná řešení 

problémů s vodou v krajině a lidských sídlech. Ve spolupráci s obcemi, neziskovkami, školami a firmami 

nabízí studentům možnost vypracovat řešení pro konkrétní nebo vlastní zadání a přihlásit je do soutěže. 

Nejlepší návrhy získají cenu Nestlé ve formě finanční odměny. Uvedená zadání je možné využít také jako 

mailto:dana.gronychova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/hyckejte-svou-alma-mater/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/14-1_Brigada_Mora.pdf
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témata bakalářských nebo diplomových prací. Zadavatelé poskytnou soutěžícím všechny potřebné 

podklady a budou s nimi úzce spolupracovat. Soutěžící se budou navíc moci zúčastnit tematických 

workshopů s odborníky, kteří poskytnou profesionální podporu pro vypracování soutěžních 

řešení. Uzávěrka odevzdání soutěžních návrhů je 31. ledna 2017. Podrobné informace naleznete zde.  

 

 Smlouva o bezplatných praxích ve Fakultní nemocnici Olomouc 
Přírodovědecká fakulta má nově uzavřenou smlouvu o bezplatných praxích svých studentů ve Fakultní 

nemocnici Olomouc. Informace o možnostech praxe nemocnice zveřejňuje na stránce 

https://www.fnol.cz/odborne-staze.asp, naši studenti na základě smlouvy za praxi nic nehradí. 
 

 

 

 

 Nové propagační materiály přírodovědecké fakulty 
Naše fakulta má k dispozici nové brožury pro svoji propagaci.  

Podrobný katalog bakalářských studijních oborů a informace o studiu i o přijímacím řízení pro příští 

akademický rok najdou zájemci v brožuře Studuj!. Tu doplňuje stručný přehled Podmínky přijímacího 

řízení.  

Brožura Poznávejte Přírodu! seznamuje s dlouhodobě plánovanými akcemi a popularizačními aktivitami 

jednotlivých oborů, které se uskuteční v tomto akademickém roce. Naše pracoviště nabízejí pro školy 

(prioritně pro fakultní školy PřF UP) široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí  

z nejrůznějších oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie i věd o Zemi.  

Leták s nabídkou studijních oborů vyučovaných angličtině je určen zejména pro cizince k získávání 

zahraničních studentů.  

Všechny výše uvedené propagační knížky, brožury se všeobecnými informacemi o fakultě i univerzitní 

propagační materiály v české i anglické verzi můžete získat u Mgr. Magdaleny Ondrušákové, email: 

magdalena.ondrusakova@upol.cz. 

 

 

 

 

 

 POSPOL přijme na nejrůznější pozice aktivní studenty, kteří se nebojí vystoupit z řady a chtějí na VŠ 

udělat více, než jen získat titul. 

 

Baví vás stolní tenis? Neváhejte a využijte poslední příležitosti pro přihlášky do fakultní ligy. Více 

informací naleznete zde.  

 

 

 

 

 

 Děkujeme za Noc vědců 
Poslední zářiový pátek se přírodovědecká fakulta otevřela návštěvníkům, kteří přišli zažít vědu, 

prohlédnout si fakultu a strávit noc s vědci. Davy lidí procházely jednotlivé stánky až do půlnoci. Za 

oblíbeností a velkým zájmem o další ročník akce stojí nejen bohatá nabídka aktivit na popularizačních 

stáncích, ale hlavně energie a nadšení všech zapojených kolegů, jejich schopnost poodhalit tajemství 

přírodních věd a zaujmout jak děti, tak dospělé. Děkujeme za čas a skvěle odvedenou práci především 

popularizátorům, ale také správě budov, která se podílela na přípravě i závěrečném úklidu. 

 

 Pozvánka na nadační koncert Jiřího Stivína 
Nadace Malý Noe srdečně zve na nadační koncert Jiřího Stivína se členy Moravské filharmonie Olomouc. 

Vystoupení se uskuteční v pátek 11. listopadu v 19:00 v sále Reduty. Po koncertu se v přilehlém 

Mozartově sále koná dražba fotografií Jindřicha Štreita. Vstupenky je možné zakoupit i na přírodovědecké 

http://www.soutezprovodu.cz/Uvod.aspx
https://www.fnol.cz/odborne-staze.asp
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Verejnost/PrF_brozura_studuj2016.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Podminky_PR_PrF_2017-18.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Podminky_PR_PrF_2017-18.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Verejnost/PrF_brozura_poznavej-prirodu.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/ZAHR.-ANGL.WEB/PrF_EN_2016.pdf
mailto:magdalena.ondrusakova@upol.cz
http://pospol.upol.cz/?id=93
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/14-2_Nadace_Maly_Noe.pdf
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fakultě v kanceláři děkanátu č. 6.011 v ceně 190 a 360 korun podle výběru sedadla. V případě zájmu  

o rezervace je k dispozici kontakt dagmar.petrzelova@upol.cz. 

 

 Klub deskových her DoUPě Olomouc hledá nové členy! Přijďte si zahrát moderní společenské deskové 

hry každý čtvrtek od 16:30 do učebny 1.034. Uvítáme i nováčky na poli deskových her. Disponujeme 

zásobou vlastních her, které vás naučíme, případně si můžete přinést svoji oblíbenou hru a domluvit si 

spoluhráče na místě. Aktuální informace a novinky najdete na klubovém facebooku. Kontaktovat členy 

klubu můžete i emailem: kdholomouc@seznam.cz. 

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 21. října 2016. 

 

 Dnem 23. září 2016 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-16/1-PK - Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na UP v roce 

2016 

Dnem 1. října 2016 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-16/6-SR - Zadávání veřejných zakázek na UP 
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