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Sdělení děkana FF UP č. 2 ZS/2013 

A Úkoly  

1. Inventarizace majetku FF. Žádáme vedoucí kateder a pracovišť o zajištění 
vrácení zcela vyplněných a podepsaných příjemek majetku dle pokynů zaslaných na 
katedry/pracoviště. Majetek kateder je nutné neprodleně zařadit na děkanátu do 
evidence, zařídit tisk štítků a připravit se na roční inventarizaci. 
  

2. Upozornění na ukončení předzápisu předmětů v IS STAG. Dne 29. 9. 2013 
ve 24:00 končí předzápis předmětů v IS STAG. Odzápis předmětů po tomto termínu 
bude možný do 30 dní na základě žádosti pouze v závažných odůvodněných 
případech. 
 

3. Příspěvek na propagaci. Žádáme katedry, které koncem roku zažádaly o 
příspěvek na propagaci, aby nejpozději do 7. října zaslali na adresu 
jana.kopecna@upol.cz stav čerpání (maximum 20 tis., pokud nebylo v žádosti 
uvedeno jinak) a předpoklad čerpání do konce listopadu 2013. Z důvodu finalizace 
RP ze strany UP je nutné jednotlivé příspěvky dočerpat, nebo odložit na rok 2014.  
 

4. Nákupy v TS Bohemia. Z důvodů rostoucích problémům se omezuje okruh lidí 
oprávněných k bezhotovostním nákupům. Při nákupu u TS Bohemia se obracejte na 
katederní IT techniky, resp. vedoucího CSS. 

 
B Informace 

1.  Změna úředních hodin děkana v ZS 2013. Úterý 11:30-13:00. 
 
2. Zavedení elektronických formulářů. Byly spuštěny webové stránky, na kterých 

jsou k dispozici elektronické formuláře studijní agendy pro studenty FF UP 
(elf.upol.cz) http://www.ff.upol.cz/aktualita/clanek/elektronicke-formulare-pro-
studenty-ff-up/ 

2.  Projekce v aule K10. Dataprojektor v aule na K10 lze ovládat pomocí bílého 
vypínače umístěného v řečnickém pultu a není nutné půjčovat si dálkové ovládání, 
nepožadujete-li další funkcionality dataprojektoru. Připojovací kabel k 
dataprojektoru (VGA) je umístěn pod tímtéž pultem.  

3.  Setkání akademické obce k děkanským volbám se koná ve středu 2. října 
2013 od 15:00 v Aule FF UP. V tento den vyhlašuji od 14:45 děkanské volno. 

 
V Olomouci 27. září 2013                                                                                                     

Jiří Lach  
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