
PORADA  (11/2019)   20. 6. 2019 

 
Přítomni:   

Jiří Fišer x Naďa Haščáková x Barbora Schmidtová x Marta Zizienová x 

Andrea Hönigová  Igor Kopetschke  Jana Řípová x Adama Zizien  

Šárka Kratochvílová  Lenka Masaříková  Jarda Nosek  Zdenka Vyšohlídová  

Iva Siková x Pavlína Schusterová  Jaruška Samešová x Jitka Vencláková x 

Michal Felgr  Jana Sluková  Ludvík Steiner  Věra Tumajerová x 

  Markéta Trykarová      

 

 E-SHOP – Janča na e-shopu pracuje, řeší se problém s nákupním košíkem, který musí vyřešit 

programátor (pan Stanislav). Propagační předměty jsou již viditelné, skripta se dolijí všechna najedou. 

 VZDUCHOTECHNIKA – v suterénu je nastavena na automatický provoz od 7 do 16.00. Jakmile se stane, 

že se sepne v noci, bude nám zase vypnuta  

 TECHNICKÉ POŽADAVKY – je objednán úklid skladu, připomenuta výměna koberců a výroba studijních 

boxů. 

 PŘELEPOVÁNÍ – šablony na stavěcí znaky i oddělení jsou na Týmovém disku –> Cedule, popisky fondu, 

plány, loga - > popisky fondu -> šablony pro dolní popisek (oddělení); stavěcí znaky jsou o úroveň výš – 

v popiskách fondu. Šablony jsou stažené i na PC vedle výpůjček – můžete si je tam rovnou na tiskárně 

vytisknou. Předlohy jsou k dispozici i v kanceláři zpracování, kopírujte si je z bílých předloh na barevné 

listy mimo kancelář zpracování (tam tiskárna špiní). Knihovnické izolepy jsou k nafasování u Andrey. 

Jsou tři šířky – od každé nafasujte jeden kotouč a DODRŽUJTE POTŘEBNOU ŠÍŘI IZOLEPY PODLE 

POTŘEBY – úzká na stavěcí znak, střední na oddělení a široká na oddělení s prezenčním proužkem 

(nepřelepujte zbytečně stavěcí znak širokou, jsou dost drahé). 

 RFID NA FUA – Adam a Katka budou o prázdninách pracovat s paní Procházkovou na rfidování knihovny 

FUA. 

 REKATALOGIZACE – už běží – konzultace proběhne v pátek 21.6. v 8.30 u výpůjčáku. Při změně 

konspektu v záznamu se neopravuje konspekt u exempláře. Časem na něj přijde a opraví ho Šárka. 

 CHAT – Rocketchat umřel. Nyní používáme chat Googlu. Každý ho má k dispozici po přihlášení 

služebním e-mailem do Googlu – v aplikacích – Chat (zavináč v zelené bublině). Měli byste vidět 

všechny ostatní i stávající místnosti. Můžeme přidávat další. Posílat se dají i soubory. Pokud člověk není 

online přihlášený v chatu, přijde mu e-mail. Je lepší, než byl Rocketchat. 

 POBOČKA E2 – bude 22.-26.7. zavřená z důvodu konání Letní školy sborového zpěvu. 

 JoVE – TUL má zdarma přístup k videím týkajících se biologie – informace je na webu UKN. 

 BOOKPORT – narazíte-li na jakoukoli podivnost či chybu, nebudete se moci dostat do některé knihy, 

napište mi. Nahlásíme chybu a bude opravena. V červenci budou dostupné první statistiky. 

 MZDOVÁ ÚČTÁRNA – nová Martina Hyzlerová (uzel Petra Huberová), faktury – nový pracovník Martin 

Košnar. 

 NEMOCENSKÁ – od 1.7. budou hrazeny první 3 dny nemoci. sociální pojištění se sníží na 24,8 % a 

odvody pojistného celkem na 33,8 %. 

 PRÁZDNINOVÝ REŽIM BUDOV – otevřeno 6.00-16.00, na kartu 16.00-21.00, od 21.00 jsou zastřeženy. 

 SMĚNOVÁNÍ – časy střídání jsou uvedeny v tabulce. Pokud jsou na dopoledne uvedeni dva lidé a ten 

druhý nemá odpolední, střídají se v 10.00. Pokud přichází druhý na odpolední, platí střídání v 10.30. 

Čas si můžete domluvit i individuálně. 



 PRODEJNA SKRIPT NA F – bude zavřena od 1.7. do 15.9. 

 ELEKTRONICKÁ PRŮVODKA K FAKTUŘE – měla by být v provozu od 1.7. ve webové aplikaci. Čekáme na 

adresu. 

 BRIGÁDNICE – od 1.7. by měla nastoupit brigádnice na plac. Rozhodnutí a podrobnosti budu mít 

k dispozici zítra. 

 ODMĚNY – podklady pro odměny za první pololetí byly odeslány. Není v nich zohledněno vykrývání 

Jany. Za to by měly být, po dořešení situace, přiznány odměny zvlášť. 

 TEAMBUILDING – 1.-3.8.2019 v kempu Mosquito v Jetřichovicích. Téma je „Noc vědců a plán akcí 

2020“. Co nejdříve potřebuji potvrdit účast těch, kdo nebyli na poradě a předběžně se přihlásili, že 

pojedou (Pavlína, Ludvík, Jarda). Kromě nás pojede ještě Zoja s Máňou. Pozvání dostali pan Felgr a pan 

prorektor Satrapa. Každý účastník mi do 15.7. zašle název aktivity, kterou připraví. 

 

● Další porada bude 11.7. od 10.00 v ZOO. 


