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vodní slovo

Příležitost uzavřít symbolicky semestr neformálním setkáním s kolegy nabídne tradiční POSemestrální
POSezení. Letošní zimní Pospos se uskuteční 15. prosince od 12:00 v hlavní budově fakulty. Jelikož
Vánoce budou v té době již za dveřmi, chybět nebudou ani dobroty pro tyto svátky typické.
Setkání je určeno pro všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty. „Máme tu další Vánoce a to je neklamná
známka toho, že čas nějak rychle utíká. Pospos tak nabízí ideální příležitost pro to, abychom na chvíli zapomněli na
všechny povinnosti, včetně těch pracovních, a jen tak se pobavili s kolegy, známými a přáteli,“ pozval na setkání
děkan Ivo Frébort.
Pořádající Správa budov navodí sváteční atmosféru. Foyer provoní vánoční punč, chybět nebude ani vánoční
cukroví a další dobroty. O hudební doprovod se jako tradičně postará kapela 3+1. „Zazní i vánoční koledy,“ slíbila
zpěvačka Lenka Copková.
Posposu bude předcházet předvánoční setkání vedení fakulty se seniory, které fakulta pořádá již několik let.
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Sedmý ročník studentské grantové soutěže IGA
Rektor Univerzity Palackého (UP) vyhlásil již 7. ročník studentské grantové soutěže (IGA). Cílem je
podpořit projekty studentů doktorského nebo magisterského studijního programu financované
z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student
doktorského studijního programu, kde je UP školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník
univerzity.
Přihlášky je možné podávat do 15. ledna do 17:00 elektronicky prostřednictvím OBD portálu. Podrobné
informace naleznete zde nebo na webových stránkách projektového servisu.

Promoce doktorandů
Promoce absolventů doktorského studia se uskuteční 11. prosince. Poplatek 500 korun je třeba zaplatit na
účet číslo: 19-1096330227/0100, VS 99310031 a do zprávy pro příjemce uvést „promoce“. Naskenovaný
doklad zašlete studijním referentkám pro doktorské studium Janě Faltýnkové a Marcele Vykydalové.
Slavnostní akt se uskuteční v 10:00 na právnické fakultě. Absolventi doktorského studia se shromáždí
v 9: 30 v převlékárně. Podrobnější informace najdete na webových stránkách naší fakulty.
Uznání předmětů z předchozího studia
Žádáme studenty, kteří si podali žádost o uznání předmětů, aby si přišli vyzvednout Rozhodnutí o uznání
studijních povinností a následně si nechali výsledky zapsat do indexu. Zápis do indexu provede příslušná
studijní referentka.
Vyzvednutí diplomů
Žádáme studenty, kteří se nezúčastnili červnových ani listopadových promocí bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů, aby si vyzvedli diplomy na studijním oddělení.
Seznam těchto studentů je vyvěšen na webových stránkách fakulty.
Jednorázové prospěchové stipendium
Studentům, kteří za daný akademický rok dosáhli studijního průměru nejvýše 1,5, zapsali se úspěšně do
vyššího ročníku a zároveň nasbírali nejméně 60 kreditů, bude uděleno prospěchové stipendium ve výši pět
tisíc korun. Stipendia budou připsána na účet oceněných studentů 10. prosince. Jejich seznam je vyvěšen
na webových stránkách fakulty.
Otevírací doba studijního oddělení přes vánoční svátky
Studijní oddělení bude od středy 23. prosince do 3. ledna zavřeno. Od pondělí 4. ledna bude otevřeno
ve standardní úřední hodiny.

Akademický senát přírodovědecké fakulty
Poslední zasedání fakultního senátu v letošním roce se uskuteční ve středu 16. prosince od 13:00
v zasedací místnosti děkanátu, 17. listopadu 12. Program bude zveřejněn zde.

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku
Vzhledem k tomu, že nás všechny čeká velmi hektické období spojené s koncem roku i ukončením
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některých projektů, prosíme všechny o průběžné dodávání níže uvedených dokladů na personální
a mzdové oddělení:
 výkazy k proplacení dohod o provedení práce (DPP) i dohod o pracovní činnosti (DPČ)
 výplaty mimořádných odměn (z projektů i z provozu)
 evidenci docházky, dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny za
měsíc prosinec
 žádosti o prodloužení smluv končících k 31. prosinci
Doklady je třeba odevzdat nejpozději do pátku 11. prosince.
V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 11. prosinci je třeba dodatečné
změny nahlásit obratem, nejpozději však v pondělí 4. ledna.
Požadavky na stravenky a Unišeky je možné zadat do SAPu nejpozději v pátek 18. prosince.
Nové nástupy a dohody předávejte na personální a mzdové oddělení nejpozději jeden pracovní den před
nástupem.
Ve zkratce připomínáme provoz ekonomického oddělení před koncem roku
Pokladna přírodovědecké fakulty bude pro vyúčtování veškerých záloh včetně cestovních účtů
a proplacení paragonů otevřena do 14. prosince.
Žádosti o platby šekem do zahraničí předávejte ekonomickému oddělení nejpozději do pondělí
14. prosince.
Cestovní příkazy hrazené z projektů a grantů v roce 2015 předložte k vyúčtování se všemi
náležitostmi nejpozději ve středu 16. prosince.
Originály daňových dokladů/faktur předkládejte k úhradě na EO po jejich řádném zaevidování
podatelnou v originále a s případnou přílohou pro zařazení majetku do inventurních sestav průběžně,
nejpozději do pondělí 14. prosince.
Provoz fakulty před koncem roku
Podatelna fakulty bude zajišťovat služby do 22. prosince.
V termínu 23. – 27. prosince budou fakultní budovy uzavřeny a ve „víkendovém provozním režimu“.
Objekty budou temperovány a ostrahu zajistí externí hlídací služba.
V termínu 28. – 30. prosince od 7:00 do 17:00 bude otevřena hlavní budova na Envelopě, vytápět se bude
pouze levé křídlo kvůli provozu ekonomického oddělení a oddělení personálního a mzdového.
Správa služeb může po předchozí domluvě s paní Holišovou (email: vera.holisova@upol.cz) zapůjčit
přímotopy.
Od 31. prosince do 3. ledna budou všechny budovy uzavřeny a temperovány, ostrahu zajistí externí
hlídací služba.
Jakékoli poruchy/závady hlaste prosím zaměstnancům externí hlídací služby, která informuje
pohotovostní službu správy budov.
Děkan fakulty uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty dne 23. prosince pracovní
volno na základě Rozhodnutí děkana A-15/8/RD.

Dárek pro dětský úsměv
Díky štědrosti mnohých z vás se na kontaktních místech shromáždila celá řada dárků, které zaručeně
vykouzlí úsměv na tváři dětí z Klokánku v Olomouci a Dlouhé Loučce. Ještě celý příští týden můžete na
děkanát, oddělení vnějších a vnitřních vztahů, řídicí úsek Centra regionu Haná a do herbária katedry
botaniky přinášet pro děti hygienické potřeby, pleny, trvanlivé potraviny a sladkosti, knížky, výtvarné
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potřeby, nové oblečení nebo obuv a udělat tak krásné vánoce dětem, které je nemohou trávit v rodinném
kruhu. Děkujeme za pomoc.
Adventní zájezd do Krakova
Výbor základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na pedagogické fakultě pořádá
17. prosince adventní zájezd do Krakova. Doprava autobusem pro členy odborové organizace stojí
150 korun, pro ostatní 250 korun. Přihlásit se můžete na emailu: emilie.petrikova@upol.cz. Zůstává ještě
pár posledních neobsazených míst.
Přednostní rezervace Karlova pro studenty, zaměstnance a seniory fakulty
Zaměstnanci, studenti i senioři přírodovědecké fakulty si mohou přednostně před ostatními zájemci
rezervovat místa na rekreační pobyty ve fakultním školicím středisku v Karlově pod Pradědem až do
konce kalendářního roku 2016. Objekt nabízí ubytování pro 20 osob ve čtyřech čtyřlůžkových a dvou
dvoulůžkových pokojích. Jedná se o jednopatrový zděný dům s možností vaření ve společné kuchyni
s běžným vybavením. Součástí je obývací místnost s televizí se satelitním příjmem a společenskými
hrami. Pro zájemce, kteří se pro rekreační pobyt rozhodnou až na poslední chvíli, byla zavedena nová
kategorie last minute. Pokud se jim podaří najít volná místa sedm kalendářních dní před začátkem pobytu,
zaplatí o 20 procent méně. Rezervace ubytování má na starosti Mgr. Dagmar Petrželová.
Podrobné informace o školicím středisku najdete zde. On-line rezervaci můžete učinit zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 18. prosince 2015.
Dnem 25. listopadu 2015 nabývá účinnost následující norma UP:
B3-15/5-MPK - Organizační zabezpečení výplat mezd a stipendií v roce 2016 na UP
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