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vodní slovo

V jednom z předchozích čísel Zpravodaje jsme informovali o stavebních pracích, které nás čekají
v příštím roce na Envelopě. Nyní přichází na řadu areál v Holici, kde se plánuje první etapa
rekonstrukce komunikací a technické infrastruktury, dostavba a stavební úpravy energocentra,
dostavba a oprava budovy číslo 52 a výstavba ploch pro kompostové hospodářství.
Zřejmě nejcitelněji pocítí zaměstnanci i studenti v holickém areálu rekonstrukci komunikací a technické
infrastruktury. Její první etapa začne v květnu, největší stavební omezení by ale měla skončit s počátkem zimního
semestru. Celá akce bude završena v polovině roku 2018. Náklady se odhadují na 27 milionů korun, peníze fakulta
získá z centrálních prostředků univerzity.
„Rekonstrukce se bude týkat celé hlavní ulice od budovy
číslo 47 až za menzu, komunikace k Vědeckotechnickému
parku a dalších přilehlých silnic a chodníků. Vzniknou zde
nová parkovací stání i zelené plochy. Vše se bude provádět
za provozu, takže to bude pro pracovníky areálu náročné.
Výsledkem by ale měla být mimo jiné nově vydlážděná
pěší zóna s novým povrchem. Současně se uskuteční
rekonstrukce technické infrastruktury, například kanalizace
je už v havarijním stavu,“ objasnila tajemnice
Jana Zimová.
Další plánovanou investicí jsou stavební úpravy energocentra. „Uplatnili jsme nárok v rámci celouniverzitního
ERFD projektu na zhruba 10 milionů korun na vybavení serveru, protože celá přírodovědecká fakulta využívá
servery v Holici. Prostor nevyhovuje ani kapacitně, ani technickým vybavením. Proto by mělo CVT zajistit nový
server a my připravíme objekt za zhruba šest mílionů korun, který ale bude sloužit i pro další náhradní zdroj
elektrické energie, přemístění telefonní ústředny a pro další technické místnosti,“ uvedla Zimová. V příštím roce
bude připraven projekt, výstavba by měla začít v březnu 2018.
V příštím roce začnou stavební práce i v budově číslo 52, která bude sloužit pro pracovníky Správy budov a jako
detašované pracoviště děkanátu. Náklady se odhadují na 25 milionů korun.
Na jaře by měla být dokončena výstavba prostoru pro kompostové hospodářství včetně GMO, které se nachází za
objektem energocentra RCPTM. Na nákladech se podílí děkanát a Centrum regionu Haná.
Areálu v Holici se týkají i některé z projektů, které fakulta podala v rámci OP VVV. Jedná se o modernizaci
a dobudování přízemní části objektu číslo 47 a dobudování a modernizaci infrastruktury pro praktickou výuku. Zda
fakulta s projekty uspěla, bude zřejmé na jaře. Podrobnosti najdete v některém z dalších čísel Zpravodaje.
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Uznání předmětů
Žádáme studenty, kteří podávali žádost o uznání předmětů, které splnili v předchozím studiu, aby se po
vyzvání e-mailem dostavili na studijní oddělení pro Rozhodnutí o uznání studijních povinností a následně
si výsledky uznaných předmětů nechali zapsat do indexu.
Vyzvednutí diplomů
Upozorňujeme absolventy bakalářských studijních programů i navazujících magisterských studijních
programů, kteří nebyli na promocích dne 11. listopadu 2016, aby si přišli na studijní oddělení vyzvednout
své diplomy. Informace se týká rovněž některých absolventů, kteří promovali letos v květnu a červnu.
Úřední hodiny na studijním oddělení během vánočních svátků
Studijní oddělení bude uzavřeno od 23. prosince do 1. ledna. Od 2. ledna bude studijní oddělení otevřeno
v běžných úředních hodinách.
Získejte inspiraci i kontakty!
Ve dnech 22. a 23. listopadu přírodovědecká fakulta pořádá další ročník setkání studentů
se zaměstnavateli Okno do praxe, tentokrát v Pevnosti poznání. Účastníci od zástupců z praxe zjistí,
jaké existují možnosti při získání odborných zkušeností, zaměstnání, trainee programů, brigád, studijních
praxí a stáží. Cílem akce je rovněž přiblížit studentům firemní prostředí a firemní kulturu, průběh
výběrového řízení, požadavky na absolventy. Řeč bude i o problémech, které mohou absolventa potkat po
nástupu do zaměstnání. Zatímco první den je určen pro studenty z oborů matematika a informatika
a fyzika, další je věnovaný posluchačům chemie, biologie a ekologie. Připraven je i doprovodný program.
Podrobné informace naleznete zde i na portále absolventů PřF.
Zimní intenzivní kurz angličtiny pro doktorandy
Kabinet cizích jazyků pořádá 9. až 12. ledna 2017 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 najdete zde.
Studentská vědecká konference SilvaNet - WoodNet 2016
Interní grantová agentura lesnické a dřevařské fakulty Mendelu srdečně zve studenty doktorských
a magisterských studijních programů zaměřených na studium přírodních věd na studentskou konferenci,
která se uskuteční 23. listopadu od 9.00 v prostorách lesnické a dřevařské fakulty Mendelu v Brně.
Podrobné informace naleznete zde a na webových stránkách konference.
Chcete praxi v oboru, který vás baví?
Projekt Cesta pro mladé je tu pro vás. Právě teď je v nabídce více než 200 stáží a další přibývají každým
okamžikem.
Na praxi se naučíte nové věci od zkušeného odborníka, který vás povede, odbouráte strach z prvního
zaměstnání, získáte nové kontakty a možná i příslib zaměstnání, můžete se zdarma zapojit do kurzů Time
management, Stress management, Práce s informacemi i Komunikační dovednosti. A v neposlední řadě si
o pořádný kus vylepšíte své CV. Navíc proplácíme ubytování a cestovné, můžete proto absolvovat
stáž i v jiném městě.
Pokud máte vysněnou organizaci, která ale aktuálně praktický kurz nenabízí, kontaktujte nás a my
se pokusíme s nimi realizaci stáže vyjednat.
Buďte v kurzu a připravte se kvalitně na vstup na trh práce. Více informací se dozvíte zde.
Po přihlášení do systému si můžete zobrazit aktuální nabídku stáží. Přihlaste se zde.
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Konec kalendářního roku se blíží
Pokladna přírodovědecké fakulty bude pro vyúčtování veškerých záloh včetně cestovních účtů
a proplacení paragonů otevřena do 9. prosince. Po tomto datu přebírá pokladní činnost hlavní pokladna
rektorátu.
Žádosti o platby šekem do zahraničí předávejte ekonomickému oddělení nejpozději do pondělí
12. prosince.
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám odevzdejte prosím na
ekonomické oddělení obratem, nejpozději do čtvrtku 15. prosince.
Originály daňových dokladů/faktur nechejte řádně zaevidovat na podatelně a pak je s případnou
přílohou pro zařazení majetku do inventurních sestav předejte elektronicky cestou Magionu i fyzicky na
ekonomické oddělení. Dokumenty prosím dodávejte průběžně a co možná nejdříve, nejpozději však do
čtvrtku 15. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2016.
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 30. listopadu
od 14:00 v aule přírodovědecké fakulty na tř. 17. listopadu. Školení má platnost 2 roky, po uplynutí
lhůty je třeba jej absolvovat znovu. Platnost svého školení si můžete ověřit u sekretářky vaší katedry
případně u paní Netukové, tel: 585634009.

Už máte UPlikaci ve svém mobilu?
Pro studenty i vyučující je určena mobilní aplikace, která dokáže zobrazit rozvrh, vypsané
zkouškové termíny, seznam studentů na jednotlivých zkouškových termínech i vyučované předměty.
Novinkou je služba deadline, která upozorní studenta hodinu před vypršením termínu pro zapsání
zkouškového termínu nebo odepsání ze zkoušky a také před startem zapisování na termín. UPlikace,
která je určena pro platformu Android, je zdarma ke stažení po vyhledání v Google Play nebo zde.
Podrobnější informace si můžete přečíst zde.
Daruj dětem hračku pro radost
Přírodovědecká fakulta UP pod záštitou děkana prof. Ivo Fréborta vyhlašuje v adventním čase
21. listopadu – 16. prosince tradiční vánoční sbírku na pomoc dětem, které našly útočiště v Klokánku
v Olomouci a Dlouhé Loučce. Po celou dobu můžete na děkanát a oddělení vnějších a vnitřních vztahů na
Envelopě nebo do herbária katedry botaniky v Holici přinášet pro děti skládačky, puzzle, společenské hry,
sety na vyrábění nebo výtvarné potřeby. Kosmetiku ocení starší kluci a holky, vděční budeme i za
trvanlivé ovocné přesnídávky. Udělejte krásné vánoce dětem, které je nemohou trávit v rodinném kruhu.
Děkujeme za pomoc. Bližší informace najdete zde. Prezentaci, kde se vám Klokánek představí, můžete
shlédnout zde.
Klokánek Olomouc vás také srdečně zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční 1. prosince
od 10:00 do 17:00. Přijďte se podívat na děti a jejich tety a prohlédnout si prostředí, které dětem
poskytuje bezpeční prostor, když nemohou být doma se svou rodinou. Pozvánku s bližšími informacemi
naleznete zde.
Soutěž o nejlepší návrh novoročního přání 2017
Kdo by chtěl ještě poslat návrh fakultního novoročního přání a zapojit se tak do soutěže o finanční
odměnu ve výši tři tisíce korun a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním
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zařízení v Karlově, má poslední šanci! Soutěže se mohou zúčastnit studenti, zaměstnanci, absolventi
i senioři nejen z přírodovědecké fakulty. Přání může být malované, kreslené, vymodelované, vyfocené
nebo počítačově zpracované, podmínkou je pouze možnost převedení do elektronické podoby pro tisk.
Návrh musí být v souladu s vizuálním stylem univerzity a obsahovat univerzitní vizuální prvky. Svá
soutěžní díla zasílejte Mgr. Magdaleně Ondrušákové na email: magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou
na adresu Mgr. Magdalena Ondrušáková, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 77146 Olomouc. Osobně
lze návrh předat po předchozí domluvě v kanceláři č. 6.010 na děkanátu fakulty, tel: 585634397.
Podrobnosti k podmínkám soutěže najdete zde.
Mikulášská nadílka
Akademik sport centrum srdečně zve děti i rodiče na veselou předvánoční Mikulášskou show. Písničky,
legrace scénky s Mikulášem, čertem i andělem vás čekají ve čtvrtek 1. prosince v Domě armády
Olomouc na tř. 1. máje od 17:30. Vstupné je 50,- Kč. Děti dostanou balíček v hodnotě 150,- Kč, částku
je třeba uhradit předem v Akademik sport centru. Svá místa pro dospělé i děti si můžete rezervovat na
telefonu 585636451, mob.: 775912040 nebo emailem asc@upol.cz. Neváhejte, počet míst je omezen
kapacitou sálu. Pozvánku naleznete zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 2. prosince 2016.
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