Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 20. 6. 2016, č. 16/2016

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., Ing. Libor Valeš,
doc. Ladislav Čepička, Ph.D., doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Program:
1. Jednání o vytvoření jednotného pracoviště pro TV (jednání o tomto bodu
se zúčastnil dále pan prorektor Čepička a vedoucí katedry tělesné a sportovní
výchovy doc. Votík)
Pan prorektor Čepička seznámil KD se záměrem ZČU vytvořit jednotné
pracoviště pro TV, což může přinést efektivnější výsledky finanční i odborné.
Z jednání dále vyplynulo:
a) KD jednoznačně preferuje umístění pracoviště na FPE
b) KD deklaruje, že neoborová TV musí mít oddělené financování
c) Jednotné pracoviště může vzniknout až po systémovém vyřešení finančního
deficitu neoborové TV
d) KD v souvislosti se vznikem jednotného pracoviště na FPE předpokládá
změnu systému řízení

2. Limity studentů (jednání o tomto bodu se zúčastnil dále pan prorektor
Čepička)
Pan prorektor Čepička shrnul základní principy tvoření limitů pro přijímání
studentů, které vytváří MŠMT a které jsou poté aplikovány na ZČU a jednotlivé
její fakulty. MŠMT odděluje dotaci a počty přijatých studentů. ZČU nesmí mít
k 31. 10. 2016 méně studentů než 90 % stavu k 31. 10. 2015. Průměrný KEN
ZČU nesmí klesnout více než o 3 %. Pro rok 2017 bude poměr ukazatelů A :
K 90 :10, což je pro FPE výhodné.

3. KD vzalo na vědomí následující zprávu ing. Valeše o přípravě projektů:

a) Projekt

CESTY

K INKLUZI

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

byl

doporučen k financování s výhradou. Došlo k ponížení jednotkové ceny
lektorů z 300 Kč / hod. na 175 Kč / hod. (týká se partnerů). FPE bylo zrušeno
zahraniční cestovné (104 000 Kč). Celkové náklady na projekt činí
33 831 195,43 Kč (FPE 8 644 695,50 Kč – po odečtení spoluúčasti).
Ve středu 22. 6. 2016 se uskuteční od 11:00 schůzka s partnery na KPG.
b) Na žádost doc. Coufalové došlo ke konkretizování pilotu do aktivity A7 v rámci
univerzitního projektu do výzvy ESF, včetně rozpočtu pilotu (5 mil. Kč).
Do aktivity A2 (zavádění nových metod do výuky) FPE předpokládá zapojení
v rámci univerzitního pilotu. Došlo na žádost rektorátu ke sloučení jednotlivých
projektů v rámci ERDF do jednoho s názvem Modernizace odborných učeben
FPE v celkové výši 27 667 684 Kč.
c) Dne 14. 6. 2016 proběhla schůzka se zástupci k výzvě Pregraduální
vzdělávání na UK v Praze. Schůzky se zúčastnil pan děkan Randa,
Ing. Mičke, dr. Chocholoušková a Ing. Valeš. Výzva bude vyhlášena
na podzim 2016 a bude určena pro pedagogické fakulty.
d) Na PC probíhá příprava na kontrolu k projektu CZ.1.07/1.3.08/02.0003

-

„Mistři“.

4. Informace z jednání
a) pan děkan informoval KD o jeho účasti (společně s Ing. Mičkem)
na kulatém stolu k financování pedagogických fakult v PSP ČR. Jednání
se zúčastnilo všech 9 děkanů pedagogických fakult.
b) pan děkan informoval o schůzce k dalším úpravám studijních plánů, pan
doc. Slavík zde představil koncepci předmětů Základy reflexe a hodnocení
kvality výuky a Reflexe a hodnocení kvality výuky, na jednání byla
podpořena idea připravovat akreditaci NMgr. studia „Učitelství pro 6.–13.
ročník“ u přírodovědných oborů.
c) KD projednalo harmonogram promocí 11. 7. na zámku Kozel.
d) pan děkan informoval o jednání se zástupci Pilsen Steel, s. r. o. o nabídce
pro studenty RJ pořizovat překlady, připravuje se smlouva, která bude
obsahovat další formy spolupráce (např. s KMT-T atd.).

e) KD vzalo na vědomí pozvání na konferenci pro koordinátory programu
Erasmus+ a další v Klagenfurtu.
f) KD vzalo na vědomí informaci prod. Kepky o přípravě výstavy 25 let ZČU.
g) pan děkan informoval o nabídce na spolupráci s GFK. Po debatě bylo
rozhodnuto smlouvu o spolupráci s jednotlivými školami neuzavírat.
h) KD vzalo na vědomí návrh studentů na využití prostor Klatovská-Chodské
pro studenty.
i) Ing. Mičke informoval o aktivu tajemníků.
j) Ing. Mičke informoval o schůzce s koordinátory CŽV o nastavení
finančního rámce
k) KD vzalo na vědomí informaci proděkana Kepky o jednání s firmou
Kroužky s.r.o.

5. Poděkování
a) KD děkuje KHI za organizaci konference Militarismus a branné prvky
v socialistickém vyučování v době studené války
b) KD děkuje KMT-F za úspěšnou reprezentaci studentů na celostátní
soutěži DP a BP z fyziky (vítězství ve všech třech sekcích: pro BP, DP
a DisP).
c) KD děkuje všem zúčastněným za přípravu i průběh Slavnostního předání
diplomů vítězům SVOČ
d) KD děkuje KHK za hodnotnou reprezentaci fakulty na koncertě XX.
Evropského festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald 2016.

6. KD vzalo na vědomí zprávu pana děkana a Ing. Mičkeho o dopracování
doplňujících materiálů k IP.
7. Prod. Bezděk informoval o přípravě publikace Tvořivost 2.
8. KD vzalo na vědomí informaci o připravované měsíční stáži studentů z Ruska
na FPE.
9. KD ukládá proděkanům sumarizovat všechny termíny pro webový kalendář.
Zapsal: doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

