Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 25. 4. 2016, č. 11/2016

Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Pavel Mičke, PaedDr. Josef Kepka CSc.,
doc. PhDr. Jana Miňhová CSc., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.,
doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

1. Příprava projektů (zpracoval Ing. Valeš)
a) Na ZČU probíhá příprava projektů do výzev ESF a ERDF. 13. 4. 2016
se uskutečnila informační schůzka k oběma výzvám. Za FPE se zúčastnil
proděkan Bezděk. Úkoly ze schůzky musely být zaslány panu Babuškovi
do 25. 4. 2016. Část ESF, ke které se uskutečnily dvě fakultní schůzky
(20. a 22. 4. 2016) odešle dr. Rohlíková, část ERDF odešle, po doplnění
zástupců jednotlivých kateder, Ing. Valeš.
V rámci výzvy ESF se fakulta přihlásila do aktivity č. 2, částí:
• Vznik a vzdělávání týmu pro podporu nových forem výuky na jednotlivých
součástech ZČU
• Tvorba a pilotáž kurzů pro akademické pracovníky zaměřených na metody
výuky
a do aktivity č. 7 částí:
• Tvorba motivačních programů (zapojení studentů vyšších ročníků do studijní
podpory nastupujících studentů)
• Opatření ke snižování studijní neúspěšnosti studentů na úrovni instituce
nebo jejích částí
• Tvorba vyrovnávacích kurzů (přípravné kurzy pro uchazeče pro studium),
další jsou v jednání
Celková výše výdajů projektů je 14 mil. Kč.
Do výzvy ERDF podávají podprojekty katedry:
KCH – 6,8 mil. Kč, priorita A
CBG – 6,85 mil. Kč, priorita B
KVD – 2,8 mil. Kč, priorita B
KMT-T – 2,6 mil. Kč, priorita B
KMT-F – 1,5 mil. Kč, priorita B
KMT-M – 1,2 mil. Kč, priorita B
b) Na ZČU proběhla 20. 4. 2016 další schůzka k přípravě celouniverzitního
projektu do výzvy na rozvoj doktorských studijních programů. Projekt bude
zahrnovat část Člověk a stroj (nositel FF) se zaměřením na povinně
volitelnou aktivitu č. 2 výzvy a Studijní program typu double degree (nositel
FAV) se zaměřením na povinně volitelnou aktivitu č. 3 výzvy a s dopadem
na úpravu souvisejících legislativních dokumentů (např. zkušební řád) ZČU.
Souběžně s těmito ESF tématy by vznikly i projekty z komplementární výzvy

c)

d)
e)

f)

ERDF. FPE by se případně podílela na částečné realizaci projektu.
Dr. Rohlíková se ještě pokusí do výzvy zařadit přípravu doktorského studia
na CBG (doc. Mentlík).
Dne 22. 4. 2016 proběhla schůzka s panem Mimrou ohledně připravovaného
projektu zaměřeného na umělecké vzdělávání. Projekt by měla podat vysoká
škola. Pan Mimra má již připravenou síť, která zahrnuje 65 škol
(ZŠ, ZUŠ, Gy). Výzva do OP VVV se připravuje (vyhlášení cca srpen 2016).
Výše projektu se odhaduje na 50 mil. Kč, přičemž aktivity FPE by měly být
ve výši cca 10 mil. Kč.
Byla schválena monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu Studium učitelství
pro MŠ jako dialog praxe s teorií, kterou připravil Mgr. Podpera a Ing. Valeš.
Nyní probíhá příprava monitorovacích zpráv o udržitelnosti k projektům
Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu
s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a Síť metodických, vzdělávacích a informačních
center pro ICT koordinátory a podporu ICT. MZU musejí být odevzdány
na MŠMT do 31. 5. 2016.
Aktuálně probíhá doplnění formálních požadavků k projektům Didaktika –
Člověk a příroda A a Didaktika – Člověk a příroda B a partnerského projektu
Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí:
zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy
v přírodě a dramatické výchovy. Formální požadavky musejí být doplněny
do 2. 5. 2016. Nyní máme již většinu požadavků zpracovánu.

1. KD děkuje KNJ za přípravu didaktických dnů KNJ (workshopu našich studentů
a studentů z univerzity z Grazu).
2. KD děkuje KRF za přípravu setkání s generálním konzulem Ruské federace,
na kterém se jednalo o spolupráci ZČU a FPE s regiony Ruské federace.
3. KD děkuje KNJ za přípravu literárního workshopu ve spolupráci s univerzitou
Vídeň.
4. KD děkuje KTV za přípravu mezinárodní vědecké konference Hry 2016.
5. Pan děkan a pan proděkan Sirotek informovali KD o jednání se studentskou
komorou AS FPE.
6. Prod. Bezděk informoval KD o přípravě celofakultního kola SVOČ,
které se koná ve VC 308 - 29.4.2016 od 8,30. Zasedání komise již od 8,00.
7. Prod. Bezděk informoval o změně Vyhlášky o založení Podpůrného fondu
RIV. Nová verze bude zveřejněna v nejbližších dnech.
8. Prod. Kepka informoval KD o svém vystoupení na konferenci Demografický
vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů.
9. Tajemník fakulty Ing. Mičke informoval KD o návrhu rozpočtu fakulty.
10. KD přijalo informaci děkana fakulty o posílení rozpočtu z prostředků ZČU,
uvedené finance jsou vázány k rozvoji fakulty, kvalifikačnímu růstu,
internacionalizaci a dalším aktivitám.

11. KD se zabývalo podněty k Dlouhodobému záměru FPE ze strany strategické
komise. Členové kolegia připraví za své resorty aktualizaci DZ na 2. pol. 2016.
12. KD se zabývala přípravou aktivu vedoucích kateder 11. 5. od 14 hod., účast
VK je nutná, součástí aktivu bude mj. proškolení o protipožární ochraně.
13. KD se zabývalo programem vědecké rady a akademického senátu.
14. KD přijalo informaci prod. Kepky o přípravě výstavy před SVK a přípravě
plakátu FPE.
15. KD přijalo informaci tajemníka fakulty Ing. Mičkeho a proděkana Kepky
o přípravě finančního rámce pro kurzy CŽV.
16. KD přijalo informace prod. Sirotka o úspěšném průběhu vnitřní akreditace
pedagogicko-psychologického bloku, která proběhla 25. 4. 2016.
Od 1. 9. 2016 se vyučuje pedagogicko-psychologický blok 1. ročníků
podle studijních plánů nově akreditovaných. U oborů proběhne ještě
mimořádná vnitřní akreditace předmětů do konce května. KD žádá katedry
o urychlené zaslání požadovaných informací o předmětech v nových
studijních plánech, u kterých je nutná vnitřní akreditace (viz mail od prod.
Sirotka ze dne 20. 4. 2016).
17. KD přijalo informaci prod. Sirotka o dodržování zásad při vytváření komisí
pro SZZ. Jmenovaná komise musí být přítomna u všech dílčích částí SZZ
(studenti jsou zkoušeni ze všech dílčích částí SZZ před celou komisí,
ne pouze u některých členů komise). KD ukládá vedoucím kateder dodržovat
tyto zásady a připravit návrhy na komise SZZ s respektováním k tomuto
opatření.
18. KD schválilo harmonogram praxí na akad. rok 2016/2017 s tím,
že ještě v tomto akademickém roce proběhnou praxe pro ZŠ a SŠ v odlišných
termínech.
19. KD ukládá VK, aby zajistili v průběhu letních měsíců každou středu službu
na katedře a příslušný rozpis služeb na katedře zaslali do konce května
sekretářce děkana.

Zapsal: doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

