Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 29. 8. 2016, č. 17/2016

Přítomni:

Omluven:

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

Program:
1. Ing. Pátek podal zprávu o problematice aktuálního stavu počítačové sítě
na FPE. SSPS se podařilo získat 20 PC. Tyto PC budou využity k náhradě
již nepodporovaných Orion XP. Je nutné však dokoupit licenci. Cena za licenci
Windows 7 bude 1950 Kč vč. DPH. Katedry budou osloveny dr. Ing. Pátkem.
2. Ing. Mičke informoval KD o elektronickém oběhu účetních dokladů (INIS).
V kolegiu děkana byl projednán návrh přejít na tuto formu schvalování
účetních dokladů od 1. 10. 2016. KD souhlasí.
3. Pan děkan informoval KD o probíhajících jednáních týkajících se financování
pedagogických fakult (Asociace děkanů pedagogických fakult, Česká
konference rektorů, jednání na ministerstvu, v Parlamentu atd.)
4. Ing. Valeš informoval KD o pracích na projektu Cesty k inkluzi, projektu
uměleckých kateder společně s firmou Portedo a projektech Erasmus+.
Informoval též o projektech ESF a ERDF a zapojení FPE v nich.
5. Ing. Mičke informoval KD o krocích týkajících se ukazatele F v oblasti
uměleckých oborů.
6. Ing. Mičke informoval KD o vývoji jednání s FZS o předmětech, které pro FZS
vyučují katedry FPE.
7. Ing. Mičke informoval KD o nutnosti naplánovat revizi elektrospotřebičů
na katedrách i na střediscích děkanátu.
8. KD se zabývalo za účasti vedoucí katedry dr. Lovasové současné personální
situací KPS a výhledu do budoucna s ohledem na nutnost posílení katedry
habilitovanými pracovníky
9. Prod. Sirotek KD informoval o tom, že v rámci správního řízení podala FPE
začátkem srpna vyjádření k návrhu Akreditační komise na omezení akreditace
studijního oboru Učitelství českého jazyka pro střední školy.
10. Prod. Sirotek informoval KD o probíhajícím přijímacím řízení na akademický
rok 2016/17.
11. Prod. Sirotek informoval KD o činnostech souvisejících s koncem
akademického roku 2015/16. Katedry jsou povinny uložit všechny studijní
výsledky v IS/STAG do středy 31. srpna 2016 do 14 hod. Konec předběžného
zápisu studentů pro akademický rok 2016/17 je 31. srpna 2016. V souvislosti
s ukončením předzápisu studentů katedry nahlásí elektronicky pí. Lavičkové

dle zaslaných pokynů seznam neotvíraných předmětů do 1. 9. 2016
do 12 hod.
12. Všichni proděkani a tajemník připraví pro KD 5. 9. podklady pro zprávy pro
VK, aby mohly být zaslány v jednom souboru.
13. Prod. Bezděk informoval o dokončení společné monografie Tvořivost 2.
KD děkuje všem autorům a realizátorům publikace.
14. KD projednávalo přípravu zasedání AS FPE 7. 9. 2016.
Zapsal: doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

