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Sdělení děkana FF UP č. 7 LS/2017 
 
  
A Úkoly  

1. Dovolené zaměstnanců FF UP za rok 2016 a 2017. Připomínám všem 
zaměstnancům FF UP nutnost čerpání zůstatků dovolených za rok 2016. Dále je nutné, 
aby vedoucí kateder/středisek předali plány dovolených pro letní měsíce 2017 
na Personální oddělení FF UP (alena.batkova@upol.cz) do 12. dubna 2017. 
 

2. Školení systému UPShare (SharePoint). Vzhledem k nárůstu sdílené agendy 
v tomto systému doporučuji proškolení zejména vedoucím zaměstnancům a odborným 
sekretářkám. Termíny jsou k dispozici zde. V případě zájmu se prosím obracejte přímo 
na školitele Mgr. Tomáše Babůrka (tomas.baburek@upol.cz, klapka 1839). 
 

B Informace 

 
1.  Aktualizace podoby webových stránek Filozofické fakulty UP. Dne 1. dubna 

2017 proběhne aktualizace fakultních webových stránek. Žádám o shovívavost v případě 
drobných technických kolizí. V případě dlouhotrvajících problémů se obracejte 
na proděkana Vladimíra Polácha (vladimir.polach@upol.cz). 

 
2.  Aktualizované tiskopisy Personálního a mzdového oddělení FF UP naleznete 

zde. 
 
3.  Personální změna na Mzdovém oddělení FF UP. Od 1. dubna 2017 nastupuje nová 

mzdová účetní paní Jarmila Zatloukalová. Přebírá všechna nákladová střediska po paní 
Květoslavě Štěpničkové. 

 
4. Volby do Akademického senátu FF UP. Elektronické hlasování bude probíhat 

od 30. března do 4. dubna 2017, volba papírovým hlasovacím lístkem pak dne 5. dubna 
2017 v budově na třídě Svobody č. 26 (místnost 1.30). Bližší informace zde. 

 
5.  Volby do Akademického senátu UP a Ombudsmana FF UP proběhnou 

papírovou formou v termínu od 31. března do 6. dubna 2017. Bližší informace zde. 
 
6. Akademický senát UP vyzývá k dodržování Etického kodexu pro výše 

uvedené volby. Dokument naleznete zde. 
 
7.  Soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon na FF UP. Cena je určena všem 

pedagogům na FF UP za excelentní pedagogickou činnost, kteří vyučovali v roce 2016 
(LS 2016 a ZS 2016). Sběr nominací probíhá do 31. března 2017. Více informací zde. 

 
 

V Olomouci dne 29. března 2017                

                              

Jiří Lach  
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