Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 19. 9. 2016, č. 19/2016

Přítomni:

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., Ing. Libor Valeš

Program:
1. Pan děkan informoval KD o jednání s ministryní školství a jejími náměstky
o řešení finanční situace na pedagogických fakultách.
2. Pan děkan informoval KD o jednání o vytvoření jednotného pracoviště pro TV
a sport na ZČU. Vše nasvědčuje tomu, že uvedené pracoviště by mohlo být
začleněno do FPE. Jednání budou dále pokračovat.
3. Pan děkan informoval KD o jednání o projektu Didaktika.
4. Vedení fakulty se sešlo 12. 9., aby dotvořilo DZ FPE 2016-20. Proděkanům
bylo uloženo, aby připravili aktualizace na roky 2016 a 2017 v bodech, které
jsou v jejich gesci. Termín odevzdání v písemné podobě 29. 9. 2016.
5. Dr. Stočes informoval KD o vyhlášení doplňovacích voleb do studentské
komory AS ZČU i AS FPE.
6. Ing. Valeš informoval KD o pracích na projektu Cesty k inkluzi projektu (došlo
k setkání realizačního teamu s dr. Slowíkem, odborným garantem projektu).
Projekt se začal realizovat 1. 9. 2016.
7. Děkan jmenoval pracovní skupinu ve složení doc. Mentlík (předseda),
dr. Chocholoušková, dr. Štrofová, doc. Slavík, dr. Randa a Ing. Valeš
(zapisovatel) k vypracování návrhu na rozsah a charakter činností členů
řídícího týmu projektu a monitorovacích indikátorů a transparentních
podmínek výběrových řízení na jednotlivé pozice. Schůzku pracovní skupiny
svolá doc. Mentlík.
8. Prod. Bezděk a Ing. Valeš informovali KD o projektu uměleckých kateder
společně s firmou Portedo. Projekt se momentálně naplňuje věcnými návrhy.
Pan děkan upozornil na to, že uvedené projekty jsou jediné, které budou
ve stávajících výzvách OP VVV vyhlášeny v oblasti uměleckých kateder,
a zdůraznil nutnost podílu FPE v oblasti oborových didaktik, a to i vzhledem
k žákům se SVP (například v kooperaci s KPS, KPG).
9. Prod. Kepka informoval KD o začátku Dětské univerzity. Již nyní je velká část
akcí plně obsazena účastníky. KD děkuje proděkanu Kepkovi a dr. Rejlové
za organizační zajištění, zúčastněným katedrám za připravené aktivity.
10. Proděkan Kepka informoval o jednání koordinátorů komunikace:
 Techmanie nabízí uspořádání výstavy k historii techniky na ZČU
(jaro 2017) - zájemci o zapojení do této akce se do 7. 10. nahlásí
pí Lavičkové (historické funkční přístroje, apod.)



CrossCafe ZČU bude od nového semestru studentům a zaměstnancům
ZČU poskytovat slevu 10%
 5.října se uskuteční akce "Pivo s rektorem" (určeno zejména
studentům)
 7. října proběhne vernisáž výstavy dětských kreseb na NTIS, od konce
listopadu bude výstava v Univerzitní knihovně
 19. října v DEPO 2015 bude koncert D. Bárty (v rámci oslav 25 let ZČU)
11. KD děkuje KCH, odd. biologie CBG, odd. technické výchovy a fyziky KMT
za aktivní účast na Dnech vědy a techniky.
12. Ing. Valeš informoval též o podaných projektech ESF a ERDF a zapojení FPE
v nich.
13. Ing. Mičke informoval KD o hospodaření fakulty za období 1. – 8. 2016.
14. KD projednalo pravidla CŽV, jejich platnost bude od 1. 1. 2017. Uvedená
pravidla budou zveřejněna vyhláškou děkana. Kolegium zároveň rozhodlo
o zavedení 5% odvodu z obratu. Částka bude použita na posílení reklamní
kampaně v jarních měsících 2017.
15. Ing. Mičke informoval KD o úpravách webu personálního odboru ZČU – nově
byla
vytvořena
stránka,
která
se
věnuje
BOZP
http://www.zcu.cz/pracoviste/per/BOZP/
16. Ing. Mičke informoval KD o reorganizaci útvaru OLP a OŘR na útvar
OL (Odbor legislativní) a OPR (Odbor právní a řízení rizik) s platností
od 1.9.2016. Dále informoval, že v průběhu srpna došlo k přestěhování
Projektového centra ZČU do budovy Univerzitní 22 (bývalý objekt fyziky).
17. Ing. Mičke informoval KD o přestěhování Helpdesku do budovy
v Jungmannově ul., provozní doba 7:00 – 15:00 hod.
18. Ing. Mičke informoval KD o profylaxi: ve dnech 15. 10. a 16. 10. 2016 (sobota
a neděle) nebude fungovat síťové připojení.
19. KD se zabývalo žádostí KVK o úhradu spoluúčasti na projektu Žhavé sklo.
Děkan svolá schůzku za účasti tajemníka fakulty a vedení katedry.
20. Prod. Bezděk informoval KD o prvních přípravách celofakultního výzkumu,
který bude koordinovat KPG.
21. Prod. Sirotek informoval o činnostech souvisejících se zahájením
akademického roku 2017/18 podle harmonogramu.
22. KD informuje VK, že dne 26. 9. v 10,00 ve VC 308 se uskuteční schůzka
zástupců kateder k přípravě aprobací pro akademický rok 2017/18.
23. Pan děkan informoval o připravované schůzce s jednatelem Pilsen
Steel, s. r. o. o spolupráci.
24. Pan děkan informoval KD o konferenci o výuce angličtiny dne 5. 11.
25. Pan děkan informoval KD o zahajovacím koncertě Plzeňské filharmonie
22. 9. v 19,00.
Zapsal: doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

