
Setkání SOR a spolků s vedením fakulty 

7. 3. 2016 

 

Přítomni: 

Zástupci SOR a spolků: Michal Burian, Tomáš Kebert, Linda Honskusová, Simona 

Čábelová, Kateřina CHlumová, Simona Pillerová, Markéta Zoufalá Lenka Vaňková, Štěpán 

Flieger, Radovan Balský, Hana Hronová, Petra Topková, Pavel Sovič, Kateřina Svobodová, 

Aleš Sedlmeier, Michal Dudek, Marie Králová, Karolína Linerová, Tereza Staňková, 

Veronika Matějová, Lucie Fučíková, Romana Hauzrová, Anna Karlíková, spolek Agora, 

spolek Drosophila, spolek Emil, Eliška Kryčerová, Martin Beneš, Rizan Badalli  

Vedení PedF UK: studijní proděkanky – A. Kucharská, J. Kropáčková; V. Laufková 

 

Studijní otázky 

• S nepodáním přihlášky do NMgr. studia v termínu nelze nic dělat, pro příští akademický 

rok možná bude termín posunut. 

• SZZ a jejich termíny: propojenost s ostatními termíny; hlásit se na státnice je nově 

možné i přes nesplněné předměty. 

• Termín odevzdávání závěrečných prací: termíny se neměnily, dřívější termín má pouze 

KPPg, což bude podrobeno další diskuzi. 

• Stipendia: nové opatření děkana 6/2016; mimořádné akce půjdou přes SPS; fakultní agon 

se změní; návrhy se budou dodávat elektronicky přes SIS, a tím se zkrátí výplatní termíny 

(např. proto, aby mohla být stipendia vyplacena před ukončením studia).  

 

Technicko-provozní oddělení (TPO) 

• TPO si udělalo exkurzi po pánských toaletách a objevilo nevhodné nápisy; zaznívá apel 

na to, aby podobné aktivity nepokračovaly. 

 

Spolupráce se studenty 

• Zaznívá pochvala za den otevřených dveří a předstudijní soustředění (studenti/uchazeči 

velmi kladně hodnotili účast studentů, zástupců SOR a spolků na těchto dvou akcích. 

• Vyjádřeno přání vedení PedF UK, aby se studenti, SOR a spolky zapojily do podzimních 

oslav 70leté výročí fakulty, studentské spolky a rady mají popřemýšlet o tom, jak 

se zapojit; nápady směřovat V. Laufkové na email (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz). 

 

Relaxační zóny na fakultě 

 Diskuze o relaxačních zónách na fakultě, do 15. března se mají posílat konkrétní 

návrhy; Lenka Vaňková přednáší své návrhy, SOR VkZ se tímto tématem bude dále 

zabývat, stejně jako ostatní. 

 

 



Diskuze k projektu PEĎÁK.CZ 

 Je na konkrétních skupinách studentů, zda se rozhodnou zapojit a směřování projektu 

ovlivnit. 

 

Spolupráce s PR managerkou PedF UK 

 Aktuality na web PedF UK či FB PedF UK ((konference, přednášky, další aktivity SOR 

a spolků apod.) – má ve své gesci PR managerka fakulty Kristýna Kočová, ochotně 

všechny aktuality zveřejňuje, směřovat je k ní (kristyna.kocova@pedf.cuni.cz). 

 

Komunikace se SOR a spolkami s vedením fakulty (informace o tom, že se jednání koná) 

 plazma, událost na FB, aktuality na webu PedF UK a FB PedF UK 

 zápisy z těchto setkání budou dostupné na webu fakulty u informací o SOR a spolcích 

(doposud jsou pod AS PedF UK, který SOR schvaluje). 

 

Seznamovací kurzy 

 SOR a spolky posílají do konce dubna 2016 návrh na účelové stipendium na podporu 

seznamovacích kurzů pro nastupující studenti. Posílat veškeré tyto návrhy emailem 

V. Laufkové (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz): částka, o níž SOR / spolek žádá + 

odůvodnění této částky. Všechny návrhy budou projednány na kolegiu. 

 

Zapsal: Tomáš Kebert 

 

Příští schůze SOR a spolků s vedením fakulty se bude konat 4. dubna v 16:30. 
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