Zápis
z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 9. dubna 2019 od 9,30 hod.
Přítomni:

děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš, P. Gallus,
J. Roskovec, čestný člen J. Halama
Omluveni: proděkan M. Prudký, tajemnice E. Svobodová, čestný člen J. S. Trojan
Jako host: PR manažer fakulty O. Lukáš

Biblické čtení: Žalm 43.
1.Schválení zápisu
Zápis z kolegia dne 12. 3. 2019 byl schválen.

2) Oslavy 100 let založení fakulty – proděkan Roskovec
Na pondělí 11. 11. je plánováno slavnostní shromáždění ve Vlasteneckém sále, na úterý
12. 11. celodenní sympozium na ETF.
Byla navržena „komise pro oslavy“ ve složení: proděkani M. Prudký a J. Roskovec, O.
Halama, V. Fritzová, E. Svobodová a O. Lukáš.
V diskusi zazněly tyto podněty: dárkové předměty k výročí, udělení pamětních medailí
ETF, scénář, pozvánky.
3) Uchazeči pro AR 2019/2020 – proděkan Beneš
Byla předložena tabulka počtu uchazečů k 31. 3. 2019. Bude vyhlášeno dodatečné přijímací
řízení.
Proběhla diskuse o dalších krocích, které by vedly ke zvýšení počtu uchazečů. O. Lukáš pověřen,
aby propagoval studium sociální práce a oslovil m. j. VOŠky.
4) Děkanát – děkan Mrázek
a)Výroční zpráva o hospodaření ETF je ve finální fázi.
b) Rozpočet fakulty by měl přijít na pořad jednání AS ještě před prázdninami.
c) Jubileum doc. Evy Křížové – oslavíme na ETF.
d) Informace o církevních bytech.
5) Studium – proděkan Beneš
a) Slavnostní zakončení kurzu CŽV Nemocniční kaplan se bude konat v pátek 3. 5. od 14 hodin
(E, 3. patro). Podána informace o průběhu příprav.
b) Rozvrh na AR 2019/2020 by měl být k dispozici pro červnové zápisy. Proběhla diskuse o
technické přípravě rozvrhu a zadávání do SISu. Garant oboru zodpovídá za vypsané předměty.
6) Zahraničí – proděkan Roskovec
Podána informace o průběhu návštěvy bratislavské fakulty a společných budoucích akcí.

7) Rozvoj – P. Gallus
a)Informace o chystaném CŽV v Olomouci.
b)Plánovaná přestavba – stav: dopracováváme návrh zadávací dokumentace na projekt, bude
vložen do aplikace RUK a skrze ni vyhlášeno VŘ.
c) Finanční prostředky pro IRP potvrzeny.
d) Projekt „nábyteček“ bude již definitivně uzavřen.
8) Různé

Tradiční fakultní výlet v úterý dne 14. května chystá dr. Navrátilová.

Termíny příštích schůzí - úterky od 9,30 hodin, a to:
30. dubna a 21. května 2019.

Další termíny na fakultním webu v aktualitách.

Zapsala: Vlad. Dubinová
Schválil: doc. Jiří Mrázek, Th.D., děkan

