
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 16.02.2009, 
zasedací místnost děkanátu PřF OU 
Přítomni:   
Komora akademických pracovníků: viz. Prezenční listina  
Studentská komora: viz. Prezenční listina 
Omluveni:  vyznačeno v Prezenční listině 
Hosté: Ing. Nevludová, doc. Šaloun 
 
Program: 
 
1. Organizace voleb do AS PřF OU 
2. Třídění odpadů na PřF OU  
3. Rozpočet PřF OU za rok 2008 (Ing. Nevludová) 
4. Portál absolventů 
5. Různé 
 
K bodu 1: 
 

- Z důvodu nepřítomnosti mgr. Šumberové v týdnu od 23. 2. se zasedání VK dne 
23.2. 2009 zúčastní dr. Fojtík. 

- Byl projednán rozpis služeb u volební urny a bude rozeslán všem členům senátu. 
- Schůze Volební komise k sestavení kandidátní listiny se uskuteční dne 19.2.2009 

v 9:00 před zasedací místnosti děkanátu PřF OU. 
- Sčítání volebních lístků proběhne dne 24. 2. 2009 od 16:00 v zasedací místnosti 

děkanátu PřF OU. 
- Seznam ak. pracovníků PřF OU – zajistí Šumberová. 
- Seznam studentů – zajistí Straňák. 
 

K bodu 2: 
 

- Ing. Nevludová zorganizovala informační setkání se zástupcem společnosti OZO 
Ostrava, s.r.o.; tato schůzka se uskuteční dne 17.2.2009 od 9:00 v zasedací 
místnosti děkanátu PřF OU 

 
K bodu 3: 
 

- Tajemnice fakulty prezentovala čerpání rozpočtu PřF OU (viz Příloha č. 1) v roce 
2008 členěné podle jednotlivých kapitol a priorit 

o Šumberová požádala o vysvětlení principu rozdělení financí do 
stipendijního a investičního fondu, které odvedly „penalizované“ katedry  

 Finance byly rozděleny na základě aktuální potřeby 
o Pučok vznesl dotaz ohledně rozdílu mezi plánovanými a skutečnými 

náklady na informační značení na budovách A a C 
 Probíhá snaha toto značení sjednotit s co nejnižšími náklady 

o Slovák vznesl dotaz na to, proč nebyla prezentace předem rozeslána 
členům senátu 

 AS takovýto požadavek tajemnici nezadal 
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o Maršálek komentoval rozbor režijních nákladů projektů ve vztahu 
k celkovým nákladům fakulty s tím, že tyto náklady zatím nelze 
v projektových žádostech navyšovat, pokud k tomu nejsou uzpůsobeny 
institucionální podmínky poskytovatelů podpory 

 
Po skončení diskuse (14:10) opustil zasedání kolega Habiballa, následován kolegou 
Maršálkem. 
Děkanka fakulty doc. Kričfaluši se rozloučila s AS ve stávajícím složení a poděkovala za jeho 
činnost. 
K bodu 4: 
 

- Proděkan ve stručnosti informoval o aktivitách odd. pro VaV a SO, které jsou 
spojeny s PR fakulty, především v oblasti přijímacího řízení a Dne otevřených 
dveří (informace viz. Příloha č. 2 zpracovaná proděkankou Konečnou). Podle 
vyjádření doc. Šalouna na univerzitě ani na fakultě není k dispozici souhrnná 
zpráva, která by popisovala a analyzovala PR aktivity spojené s propagací 
univerzity/fakulty v oblasti přijímacího řízení – obecný přehled poskytnutý 
proděkankou Konečnou byl vypracován pouze na žádost Senátu.  

- Proděkan Šaloun dále prezentoval výsledky práce spojené s přípravou a spuštěním 
Portálu absolventů. 

o Portál je řízen a koordinován z rektorátu.  
o V současné době probíhá převod od externí firmy pod správu CITu. 
o S dotazem na konečnou cenu vytvoření Portálu se musí senát obrátit na 

pracoviště rektorátu (prorektor Fojtík). 
o Vnitřní struktura Portálu kopíruje členění na fakulty, ale zatím není 

vyřešeno pod kterou fakultu se mají „registrovat“ studenti Pedagogické 
fakulty před vznikem OU. 

o Při registraci není nijak ověřováno (ani se do budoucna o ověřování 
neuvažuje), zda daný „registrující se“ je opravdu absolventem OU. 

- Šumberová vznesla dotaz ohledně umístění šablon pro PP prezentace (s logem a 
barvami PřF OU) a oficiálních log univerzity a fakulty ve formátu vhodném 
k dalšímu použití (ne jen v pdf) na Portál OU 

o Doc. Šaloun přislíbil v co nejkratší době tyto šablony a loga na Portál 
umístit 

 
K bodu 5: 
 

- V „různém“ nebyl přednesen žádný bod k projednání. 
 
 

V Ostravě 16. 2. 2009  
 
Zapsal Lukáš Straňák      Verifikovala Monika Šumberová 
 
 
P.S. Tímto bych ráda Vám všem, stávajícím členům AS PřF, při příležitosti ukončení 
Vašeho volebního období poděkovala za Vaši práci a účast na aktivitách senátu. A přeji 
Vám do dalšího (nejen volebního :-)) období mnoho štěstí. 

S pozdravem Monika Šumberová 
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Příloha č. 1 – PP prezentace tajemnice PřF k čerpání rozpočtu fakulty v roce 2008, neveřejná 
příloha, zasláno členům AS PřF. 
 
Příloha č. 2 Propagace přijímacího řízení a dne otevřených dveří v roce 2008 
 
Základní propagační aktivity jsou koordinovány centrálně na OU a zajišťovány zejména 
pracovníky studijního oddělení OU a ostatních fakult: 

- inzerce v novinách min. 8x (např. Program Leden, Mladá fronta dnes, Deník MFD, 
Hospodářské noviny, Moravskoslezský deník, časopis Respekt a pod.), cena inzerce 
od 15 tis. výše/kus,  

- veletrhy vzdělávání 5x (říjen – leden): Gaudeamus Brno, Gaudeamus Praha, Veletrh 
vzdělávání v Bratislavě, Veletrh vzdělávání v Ostravě, Veletrh vzdělávání v Českém 
Těšíně, 

- Beseda s řediteli a výchovnými poradci SŠ (5.12.) – tištěné pozvánky zaslány na 
všechny SŠ v MSK, 

- inzerce v tramvajích (leden), 
- Besedy s žáky SŠ o možnostech studia na OU (Valašské Meziříčí, Český Těšín, 

Bohumín). 
 
Další aktivity koordinované na PřF OU (studijní oddělení): 

 informace o možnostech studia v následujících materiálech: Jak na VŠ, 
Atlas školství tištěná verze + www.atlasskolstvi.cz, Učitelské noviny, 
www.kampomaturite.cz, www.vzdelavani.cz, www.vysokeskoly.com, 

 Na všechny SŠ v MSK byly poslány tištěné pozvánky na Dny 
otevřených dveří včetně brožur Informace o studiu, 

 2x inzerce na dodatečné PŘ. 
 
U všech možných výše uvedených akcí jsou k dispozici propagační materiály, OU, PřF 
(Informace o studiu a letáky pro propagaci učitelských oborů) a materiály kateder. Další 
aktivity probíhají na jednotlivých katedrách PřF. 
 

 
Zpracovala dne 16.2.2009 

Konečná Petra 
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http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.vzdelavani.cz/

