
Zápis č. 19/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 15. 11. 2016 

Přítomni: T. Bederka, M. Burian, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, 

L. Janovec, E. Kalfiřtová, J. Kohnová, M. Linková, D. Pražák, L. Richter, J. Stracený, J. Štípek, 

J. Vais, M. Valášek, L. Vaňková 

Omluveni: V. Fuglík, M. Kadrnožková, L. Kašpar, D. Neckář, A. Smolíková 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

2. Stipendia 

3. Informace ze setkání AS PedF ČR 

4. Informace o jednání AS UK 

5. Různé 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

 AS schvaluje zápis 18/2016. (13-0-2) 

 AS nemá námitek k prodloužení nájemní smlouvy s F. Svobodou na pronájem prostor 

v Brandýse nad Labem. (17-0-0) 

 

2. Stipendia 

 AS PedF UK schvaluje návrh na vyplacení prospěchových stipendií dle stejných 

parametrů jako v loňském roce (částka k rozdělení 4,5 mil. Kč, dolní hranice 11 tis. Kč, 

horní hranice 20 tis. Kč). Stipendium obdrží 291 studentů, tj. 15 % z rozhodného počtu, 

bude celkem vyplaceno 4 536 800 Kč a jednotná procentní hranice pro přidělení 

stipendia v jednotlivých skupinách (obor/ročník) činí 78 %. (16-0-1) 

 AS PedF UK bere na vědomí, že bylo celkem podáno 11 žádostí o prospěchové 

stipendium z důvodu předchozího bakalářského studia s vyznamenáním, z toho však 

4 žádosti přišly po termínu odevzdání. 

 AS schvaluje vyplacení mimořádného stipendia za předchozí studium s vyznamenáním 

ve výši 11 000 Kč. Stipendium obdrží celkem 23 studentů. (16-0-1). 

 AS pověřuje předsednictvo zajištěním vyplacení mimořádných stipendií dle 

předchozího bodu. 

 

3. Informace ze setkání AS PedF ČR 

 Předseda senátu informoval o pátečním setkání zástupců AS PedF ČR. Hlavním 

tématem jednání byly finanční a legislativní otázky. 

 Studentská část senátů se zabývala také hodnocením kvality a realizace výuky. 

 Bylo dohodnuto, že obdobná setkání se budou konat 2x ročně a na různých fakultách. 

 Společné prohlášení k financování pedagogických fakult se v současnosti připravuje. 

 

4. Informace o jednání AS UK 

 J. Stracený informoval o legislativním procesu při schvalování nových předpisů. 21. 11. 

bude zasedat legislativní komise, 25. 11. bude AS UK schvalovat první dávku předpisů. 

 J. Kohnová zaslala návrh na změnu řádu CŽV, projednání bude v legislativní komisi 

AS UK iniciovat E. Marádová. 

 Není dořešena situace ohledně oborů a souborných zkoušek na naší fakultě. Je potřeba, 

aby současně s novými předpisy byl připraven výklad, jak má naše fakulta situaci řešit. 

 



5. Různé  

 J. Kohnová připomněla pietní akt u Hlávkovy koleje 17. 11. 2016 a vyzvala senátory, 

aby se akce v hojném počtu zúčastnili. 

 L. Richter upozornil na pietní akt u hrobu Jana Opletala v Nákle, který pořádá AS LF 

UP. 

 A. Jančařík připomněl, že dnes bude u příležitosti 70. výročí založení PedF UK ve Velké 

aule Karolina slavnostní večer, na kterém budou předávány medaile fakulty. Mezi 

oceněnými jsou i dva členové senátu. 

 A. Jančařík informoval, že vedení fakulty vyhovělo požadavku EO na rozdělení 

mimořádného příspěvku, který byl projednáván na posledním zasedání. 

 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 29. 11. 2016 ve 14.00 hod. v doktorandské 

místnosti. 

 

 

Vidoval:  A. Jančařík 


