
Zápis č. 7/2022 ze zasedání AS PedF UK ze dne 24. 5. 2022 

UKPedF/*****/2022 

Přítomni:  M. Linková, D. Greger, E. Ehler, J. Štípek, K. Mikule, R. Listíková, 

D. Erbeková, T. Malimánek, Š. Hanetšlegerová, A. Pešková, V. Vohlídková, 

L. Benýšková, N. Vondrová, A. Stropek, M. Mikuláš, J. Stará, T. Dvořák 

Omluveni:, O. Vasiluk, P. Chalupský, L. Květoňová, L. Vojtíková, L. 

Jakubcová Hajdušková, B. Matějková, K. Jirovec 

 

Hosté: M. Nedělka, I. Kočová, D. Čechová 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa  

3. Žádost o prodloužení pronájmu budovy v Brandýse n. Labem 

4. Záměr rekonstrukce budovy M. Rettigové 

5. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (13-0-0) 

 

2. Administrativa  

AS PedF UK schvaluje zápis č. 6/2022. (13-0-0) 

Za 14 dní máme avizovány dva materiály k projednání: opatření děkana o 

specifikaci kariérního řádu na fakultě a dále Výroční zprávu PedF UK za rok 

2021. 

Zprávy z AS UK: 

V pátek 13. 6. se uskutečnilo plenární zasedání velkého senátu, jednalo se o 

vnitřních předpisech fakult. Proběhla nominace členů do komise pro komunikaci 

a PR, což je prorektorem nově ustanovená komise. Dále probíhá diskuze v rámci 

ekonomické komise o rekonstrukci koleje Švehlova, jejíž náklady jsou vysoké, 

neboť se jedná o památkově chráněnou budovu. 

Dalším bodem byla aktualizace opatření rektorky – jedná se o stipendia Václava 

Havla, konkrétně úprava podmínek pro běloruské a ruské studenty, kteří mají na 

toto stipendium nárok. 



 

3. Žádost o prodloužení pronájmu budovy v Brandýse n. Labem 

AS PedF UK souhlasí s prodloužením pronájmu ZáŠkola, s.r.o. do 31. prosince 

2022. (12-0-1) 

 

4. Záměr rekonstrukce budovy M. Rettigové 

Pan děkan představil současný stav příprav rekonstrukce budovy Magdalény 

Rettigové 4. Záměr rekonstrukce je senátu znám již od roku 2014, tato investice 

jde do majetku Magistrátu hl. m. Prahy. Investiční záměr byl pro tuto chvíli 

stanoven do výše 447 milionů Kč s konečnou výzvou do roku 2027. Čeká se však 

na potvrzení financování ze strany MŠMT a přidělení střediska. Pokud k němu 

nedojde v nejbližším měsíci, nemohou být ze strany fakulty uzavírány ani 

závazky stran pronájmu náhradní budovy apod.    

Stále platí, že by se s rekonstrukcí mělo začít příští rok. Zároveň se však pečlivě 

sleduje růst cen, který může vést k nutnosti revidování plánů rekonstrukce, aby 

se fakulta nezadlužila nad rámec úspor. Jednou z možností je případná změna 

rozsahu rekonstrukce se souhlasem MŠMT. Tedy, že by se rekonstruovalo jen do 

výše poskytnuté dotace, za stanovené spoluúčasti. Zvláště v havarijním stavu je 

střecha, nutná je výměna oken. Zvažována je současně i rekonstrukce částečná 

bez stěhování do náhradních prostor, které rovněž znamenají vysoké dodatečné 

náklady. Dosud je stále plánovaná jako náhradní budova Pekařská 16 a 10 

v Jinonicích, které nyní využívá FSV UK. Doposud však nemáme pevně dané 

termíny rekonstrukce, stěhování, a tím ani pronájmu.  

 

5. Různé 

7. července 2022 proběhne výběrové řízení na vedoucí/ho katedry TV. 

 

Zapsala: Tereza Zídková 

Vidoval: David Greger 


