Společné setkání zástupců studentských oborových rad, spolků a studentů
s vedením fakulty
9. května 2016
Přítomni za studenty: Tomáš K. a Jana Ruszó (SOR biologie), Simona Pillerová (SOR chemie),
Linda Honskusová (SOR chemie a výchovy ke zdraví), Lenka Vaňková (SOR výchovy ke zdraví),
Pavel Sovič (SOR FJL), Jan Vais a Míš Stejskalová (SOR IT a Pg), Marie Králová (SOR germanistiky),
SOR 1. stupeň a MŠ (Veronika Matějová), Lenka Jandošová (SOR matematiky), Romana Hauzrová
(SOR ČJL), Veronika Valínová (Agora), Martin Beneš a Rizan Badalli (Peďák)
Vedení fakulty: Miroslava Černochová, Jana Kropáčková, Anna Kucharská, Veronika Laufková,
Michal Nedělka, Michal Zvírotský
Hosté: Jolana Svobodová (organizační oddělení)
Program
Oslavy 70. výročí založení PedF UK


Proděkan M. Zvírotský hovoří o akcích spojených s výročím fakulty (viz prezentace
z minulého setkání) – znovu otevřené téma, co by nemělo chybět v programu: vysazování
stromů (zhostila se Drosophila a SOR biologie); spolupráce se žáky ZŠ/SŠ; úklid fakulty – aby
nebyl větší nepořádek po skončení akce než před ní; rozhovory významných osobností fakulty;
povede KDDD, která vytvoří soubor pravidel (orální historie).



Studentka KDDD hovoří o archivních fotografiích budov a jejich výstavě.



Nápady či hlášení se k akcím spojeným s výročím fakulty zasílejte do 22. května 2016 na
email: pr@pedf.cuni.cz



Pokud by byl někdo ochoten pracovat ve výboru koordinujícím průběh oslav, může
se přihlásit do 22. května 2016 na pr@pedf.cuni.cz: zatím se přihlásila Eliška Kryčerová
a Daniel Pražák



Linda Honskusová navrhuje popsání zdi – zeď nářků/přání učitelů

Sleva v restauraci Kotva


Daniel Pražák sděluje vyjednání 15% slevy na jídlo v Kotvě a CrazyWoku pro zaměstnance
a studenty PedF UK po předložení studentského nebo zaměstnaneckého průkazu

Iniciativa Otevřeno


Jana Ruszó referuje o iniciativě Otevřeno (více info zde: http://otevreno.org/) – vznikla v Brně
a otevírá diskuze o vzdělávání pedagogů.



Pokud by se někdo chtěl angažovat, kontaktovat Janu Ruszó (rusik.jana@seznam.cz).

Zahraniční vztahy


Proděkanka Černochová referuje o nové pracovnici zahraničního oddělení, přes kterou je
možné kontaktovat zahraniční studenty (nikola.poulova@pedf.cuni.cz) a apeluje, aby studenti
včas hledali informace o zahraničních pobytech – v dubnu je totiž pozdě.

Festival vědy


Proděkan Nedělka: 7. září se zúčastníme Festivalu vědy (Vědeckého jarmarku) – uvažovat
o tom,
co
by
se dalo
ukazovat
(inspirace
z minulých
let
http://www.vedeckyjarmark.cz/program);pokud by se SOR, spolky a studenti chtěli v září 2016
zapojit, nechť napíší prof. Nedělkovi (michal.nedelka@pedf.cuni.cz) do 26.5. 2016 – název
a stručný popis programu.

Různé


Stav budovy v Celetné bude předán na kolegiu rektora; dále je zmíněna stížnost na netřídění
odpadu a neuklízení kanceláří.



10. 5. 2016 od 19.30 se bude konat koncert v Týnském chrámu.



Poděkování studentům zaangažovaným v udržování fakultního webu.



Hledá se správce fakultního Facebooku, platové podmínky standardní.

Zapsal: Tomáš Kebert

