Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 6. 6. 2016, č. 15/2016

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.

KD vzalo na vědomí následující zprávu ing. Valeše o přípravě projektů:
1. Výsledky k výzvě
po 17. 6. 2016.

zaměřené

na

inkluzivní

vzdělávání

budou

známy

2. V červnu a červenci bude probíhat příprava monitorovacích zpráv
CZ.1.07/1.3.08/02.0003
„Mistři“
o udržitelnosti
projektů
a CZ.1.07/1.3.08/03.0013 - „Dějiny“.
3. Na projektu CZ.1.07/1.3.08/02.0003 - „Mistři“ bude v 26. týdnu zahájena
kontrola. Kontrola by měla proběhnout koncem června. Kontroly se zúčastní
Ing. Valeš.
4. V pátek se Ing. Valeš zúčastnil schůzky pořádané rektorátem k výzvám ESF
a ERDF. Plán příprav výzev ESF a ERDF – do konce června připraví odborní
garanti texty a rozpočet. Během července proběhne finalizace žádosti a tvorba
příloh. Polovina srpna – odevzdání
5. Fakulta bude zapojena v ESF projektu do aktivity č. 2 a č. 7 a v ERDF.
Aktivita č. 2:
Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy – zvýšení personálních
kapacit akademických pracovníků a jejich kompetencí pro práci s heterogenními
skupinami, podpora nových metod výuky, zvýšení počtu předmětů vyučovaných
v cizím jazyce, modernizace softwarového vybavení, podpora distančního
vzdělávání, podpora podnikavosti, zvýšení kvalifikace a pedagogické kompetence
pedagogů.
Aktivita č. 7:
Adaptace studijního prostředí – tvorba motivačních programů, opatření
ke snižování studijní neúspěšnosti studentů na úrovni instituce nebo jejích
částí, revize systémů přijímacího řízení, analýzy bariér v přístupu ke studiu,
tvorba a implementace vyrovnávacích kurzů, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování
studijních materiálů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Pan děkan informoval o průběhu AS FPE, který přijal rozpočet
(po zapracování připomínek) FPE, projednal zprávu o hospodaření za leden
až duben 2016, schválil vypsání dodatečných přijímacích zkoušek
a personální změnu ve VR FPE.
7. Pan děkan informoval o jednání kolegia rektora, které se týkalo nové metodiky
rozpočtu ZČU, koncepce tělesné výchovy na ZČU a rovněž bylo projednáno
rozhodnutí rektora o limitech počtu přijímaných studentů.
8. KD děkuje dr. Petru Machovi a kolektivu KMT-T za organizaci a realizaci
Olympiády techniky.
9. KD děkuje prod. Kepkovi a dr. Pavlu Masopustovi za organizaci a realizaci
akce Den s fyzikou.
10. KD děkuje PhDr. Lukáši Štichovi, Mgr. Lence Benediktové, Mgr. Martině
Kupilíkové a PhDr. Lucii Rohlíkové, Ph.D. za organizaci 6. Interdisciplinární
studentské vědecké konference doktorandů FPE..
11. KD děkuje Mgr. Michalu Dubcovi za organizaci a realizaci kurzu Komunikace
s lidmi v souladu s fungováním mozku..
12. KD děkuje dr. Janu Krotkému za aktivní účast KMT-T na Festivalu techniky.
13. KD blahopřeje prod. Bezděkovi k získání ceny na skladatelské soutěži
Antonína Dvořáka.
----------------------------------------------------------------------------------14. KD se zabývalo přípravou jednání k procesu akreditací 15. 6. ve 14 hod.
15. Prod. Sirotek informoval o zaslání vypořádání připomínek o stavu procesu
vnitřní akreditace.
16. Pan děkan informoval KD o schůzce s vedením FZS (týkající se exportované
a importované výuky)) a FDU (ohledně zabezpečení předmětů Kresba
a Malba habilitovaným pracovníkem).
17. KD se zabývalo dopisem Ing. Říhové z MŠMT.
18. KD se zabývalo dopracováním materiálů k rozpočtu a přípravou dopisu
vedoucím kateder k čerpání položek rozpočtu.
19. KD se zabývalo nabídkou počítačů jinými pracovišti ZČU.
20. KD se zabývalo stavem přípravy Dlouhodobého záměru FPE na období 2016
– 2020.
21. KD se zabývalo přípravou aktivu tajemníků kateder.

22. KD se zabývalo přehledem termínů jednání na 2. pol. 2016.
23. Pan děkan informoval o připravovaném setkání děkanů pedagogických fakult
na půdě PS ČR a s pracovníky MŠMT na PedF UK Praha.
24. KD se zabývalo přípravou Almanachu 2015.
25. KD se zabývalo průběžným vyhodnocováním projektu GRAK a přijalo
informaci o předcertifikaci RUV.
26. Za účasti Mgr. Milana Podpery byl projednán stav příprav plánované mateřské
školy při ZČU a podíl FPE na její přípravě a realizaci.
27. KD připomíná katedrám, že do konce roku 2016 budou skripta, u kterých
nedochází k prodeji, převedena na katedry včetně finančních důsledků.
28. KD projednalo přípravu přijímacího řízení.

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

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

