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Sdělení děkana FF UP č. 7 ZS/2015 
 
 
A Úkoly  

 

1. Žádost o dodržení termínů účetní uzávěrky roku 2015. Mzdové a 
personální podklady (dohody, odměny apod.) z dotačních zdrojů, tj. projektů a 
grantů, je nutné předložit ke zpracování na mzdové oddělení do 13. listopadu 
2015. Více informací zde. 
 

2. Žádost o řádné čerpání dovolené. Zaměstnanci jsou povinni vyčerpat 
dovolenou do konce kalendářního roku. Převedení dovolené do dalšího období 
je možné pouze v odůvodněných případech. Více informací je k dispozici 
v Pravidlech pro čerpání dovolené v roce 2015, které naleznete zde. 
 

3. Žádost o dodržování pravidel pro uznávání předmětů z předchozího 
studia. Zápočty, kolokvia a zkoušky lze uznat jen v případě, že datum vykonání 
atestace není starší 3 let ke dni podání žádosti. Zkoušky lze uznat jen v případě, 
že jejich hodnocení je A, B, C nebo D. Uznávané předměty, které byly v minulém 
studiu zakončeny zápočtem nebo kolokviem, nelze v žádném případě uznat jako 
předmět, který má aktuální ukončení zkouškou. Uznávání předmětů vždy 
probíhá v souladu s aktuálním studijním plánem oboru. 
 

4. Žádost o okamžitou aktualizaci anglické verze sylabů a anotací 
předmětů. Odpovědnost nesou garanti jednotlivých předmětů. 
 
  

B Informace 
 
1.  OP VVV Záměry strategických výzev pro vysoké školy. MŠMT zveřejnilo 

Záměry výzev pro vysoké školy v rámci OP VVV. Nejedná se přímo o znění 
výzev. Zveřejněny jsou pouze informace o předpokládaném zaměření výzev. V 
rámci výzvy ESF (a ERDF) pro VŠ bude podáván pouze jeden celouniverzitní 
projekt. Podrobnosti zde. 

 
2.  Neupotřebitelný inventář/materiál z budovy Křížkovského 10. 

Zájemci o tento materiál se mohou přihlásit u pana Marcela Pavlíka 
(marcel.pavlik@upol.cz) do 17. listopadu 2015. Cena za jeden kus je 10 Kč. 
Odvoz vlastní. Prohlídka bude umožněna. Netýká se vybavení ze 4. patra, 
elektromateriálu, sanity a umělecky hodnotného vybavení. 

 
 
V Olomouci dne 4. listopadu 2015                                                                                                     

 
Jiří Lach  

http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/dokumenty-normy/MPT_FF_UP_2015_03_ucetni_zaverka.pdf
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