
Sdělení děkana FF UP č. 15 LS/2014 

A Úkoly  

1.  Podpis evidenčních listů důchodového zabezpečení. Žádám opětovně všechny 

zaměstnance FF UP, aby se v co nejkratší době dostavili do mzdové účtárny k podpisu a 

převzetí ELDZ za rok 2013. 

2. Proplácení cestovních výdajů. Z důvodu snižování počtu pokladních operací na FF UP 

budou od 1. června 2014 cestovní příkazy zaměstnancům a přímé podpory studentům 

propláceny převodem na jejich bankovní účty. Z tohoto důvodu, prosím, uvádějte do smlouvy 

o přímé podpoře bankovní spojení. 

B Informace 

1. Upozornění na výjimečné zvýšení hluku z důvodu stavebních úprav. Ve dnech 2. a 

3. června 2014 budou v prostoru propojovacího krčku mezi budovami Křížkovského č. 10 a 

č. 12 (v blízkosti Auly FF UP) probíhat hlučné stavební práce. 

2. Aktuální nabídka kurzů anglického jazyka. V rámci Jazykové školy UPlift jsou 

nabízeny následující kurzy: 

Letní kurz pro děti zaměstnanců FF UP v termínu od 30. června do 4. července 2014 

(8:00-15:00). Kurz se bude konat v prostorách jazykové školy na tř. Svobody 26 a v 

přilehlých parcích. V případě zájmu o podrobné informace, prosím, kontaktujte Danu 

Hellovou, dana.hellova@upol.cz.  

Intenzivní kurz Academic English pro akademické pracovníky a doktorandy FF 

UP, který se bude konat v termínu od 1. do 5. září 2014, vždy od 9:00 do 15:00 v prostorách 

jazykové školy UPLIFT na tř. Svobody 26. V případě naplnění kapacity platí pořadí zaslaných 

přihlášek. Kurz je bezplatný. V případě zájmu, prosím, pište na adresu dana.hellova@upol.cz, a 

to nejpozději do 15. června 2014. 

Individuální konzultace v anglickém jazyce pro akademické pracovníky a 

doktorandy FF UP. Kurzy budou probíhat od 22. září do 19. prosince 2014 jedenkrát za 

týden s časovou dotací 60 min. Pevný termín konání konzultace si po dohodě s lektorem 

stanoví každý účastník sám. V případě naplnění kapacity platí pořadí zaslaných přihlášek. 

Kurz je primárně určen akademickým pracovníkům, kteří kurz ještě neabsolvovali. Kurz je 

bezplatný. V případě zájmu, prosím, pište na adresu dana.hellova@upol.cz, a to nejpozději do 

15. června 2014. 

  

V Olomouci 23. května 2014              

           

Jiří Lach  
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