
Zápis z porady OSV ICV konané dne 10. 9. 2020 

 

Přítomní:  
 

• Mgr. Petr Adamec, Ph.D.,  

• PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D., 

• Mgr. Alena Bendová, Ph.D.,  

• Ing. Marie Horáčková, Ph.D.,  

• Mgr. Dita Janderková, Ph.D.,  

• PaedDr. Adriana Pavlikovská, 

• Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.,  

• Mgr. Martin Pírko, 

• Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. 

 
Omluveni: 

• Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. 

 

Konzultační hodiny 

 

• Vypsat konzultační hodiny na ZS 2020/2021 v UISu, alespoň 2 hodiny týdně 

• v Osobní administrativě, v panelu Přizpůsobení informačního systému, odrážka 
Uživatelská nastavení a dále Mé osobní údaje. 

 

Určení vyučujících v předmětech v UISu 

 

• V předmětu v UISu musí garant předmětu kliknout na panel Učitelé a rozvrhy, dále na 
záložku Rozvrhy a pak určit vyučujícího předmětu a jeho podíl na výuce 

 

Opatření k zabránění šíření COVID-19 ve výuce s ZS 2020/2021 

 

• Pro následující dny, pokud nebude řečeno jinak, platí Nařízení rektorky 10/2020, 
Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (viz příloha zaslaná společně se 
zápisem) 

• Sledujte aktuální informace, viz také „sběrné místo“, kde najdete odkazy na další 
informace ohledně koronaviru 

 

Sborník ICOLLE – recenzní řízení 
 

• Po získání všech příspěvků – polovina září, proběhne recenzní řízení, každý z OSV bude 
recenzovat min. 2 příspěvky. 

• Sborník ICOLLE se stane periodikem typu J. Dostane ovšem i ISBN. 

• Název bude změněn. 



• Bude zařazen do databáze ERIH PLUS, EBSCO a časem i do DOAJ. Dále budeme usilovat 
o jeho registraci na WoS a SCOPUS. 

 

ICOLLE 2021 
 

• Začíná příprava nového ročníku ICOLLE – téma bude upřesněno. 

• Počítáme se stejným organizačním týmem jako tento rok, s výjimkou Elišky, kterou 
čeká jiný projekt. 

• Do konce září bude svolána schůzka organizačního týmu. 

• AP navrhnou případná témata se stručnou anotací a zašlou do 23. 9. 2020 vedoucímu 
OSV ICV 

 

Semináře pro AP 
 

• Se začátkem semestru bude opět pokračovat Cyklus přednášek VÚ ICV.  

• Bližší podrobnosti viz příslušný dokument a tabulka na „sběrném místě“. 

• První přednáška již 17. 9. od 13:00 na téma Tvorba testů v LMS Moodle 

 

Nové akreditace a úkoly pro ZS 2020/2021: 

• Bude jedním z hlavních bodů na poradě OSV 24. 9. 2020 

• Promyslet, jakým způsobem organizovat nové studijní programy 

o Které programy spustit 

o V jaké formě je spustit (kombi, nebo prezenčně, či obojí) 

o Zda je vůbec spustit 

 

Informace od zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost 

1. Objevují se uchazeči o bakalářské studium, buď domácí, kteří mají termín maturity až 
na konci září, nebo zahraniční, které krajský úřad JMK pozval ke zkouškám pro 
nostrifikaci vzdělání na konec září nebo dokonce začátek října. Jedinou platnou 
možností je dát studentům pozdější termín zápisu, třebas i individuální. Tím bohužel 
studenti přijdou o několik týdnů výuky a je kladen na vyučující požadavek, aby k nim 
byli vstřícní při nahrazování chybějících cvičení apod.   

  
2. Jakmile začne prezenční výuka, obávají se někteří studenti trpící chronickou rýmou 

apod., že mohou být vykázáni z výuky, a proto se připravilo toto řešení: student nahlásí 
svoji specifickou potřebu své studijní referentce (nejlépe i doloží, ale tedy se obáváme 
problémů s praktickými lékaři). 

   
• Studijní oddělení vytvoří seznam takových studentů a vedoucí studijního oddělení 

je dávkově (hlavně ne jednotlivě a každých pět minut) ve hodných periodách 
zašlou na Poradenské centrum.   



• Poradenské centrum zaznamená u těchto studentů specifickou potřebu "jiná" a 
do textového pole napíšou krátce problém, např. "chronická rýma", "CHOPN" 
apod.    

• Je potřebné, aby o tomto přístupu pedagogy věděli, aby studenti nemuseli tuto 
specifickou potřebu prokazovat každému zvlášť 

 

Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Vypsat konzultační hodiny Všichni AP 18. 9. 2020 

• Určení vyučujících v předmětech SP 

Specializace v pedagogice 

Garanti předmětů 18. 9. 2020 

• Navrhnout téma na konferenci ICOLLE  

2021 včetně stručné anotace a zaslat ho 

vedoucímu OSV 

Všichni AP 23. 9. 2020 

• Promyslet organizaci nových studijních 

programů 

Všichni AP Budeme řešit 

na příští 

poradě OSV 

(24. 9. 2020) 

 

Seznam termínů dalších porad: 

24.09.2020; 08.10.2020; 22.10.2020; 05.11.2020; 19.11.2020; 03.12.2020; 17.12.2020; 7. 1. 2021 

(před SZZ); 21.01.2021; 11. 2. 2021 (před začátkem LS – začíná 15. 2., pro dálkaře asi už 12. 2.). 

 

Seznam deadlinů pro vyplnění tabulky tvůrčí činnosti: 

4. 10. 2020; 15. 11. 2020; 21. 1. 2021 

 


