Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 3. 10. 2016, č. 20/2016

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, prof. Veronika Jarnych

Program:
1. Přivítání prof. Veroniky Jarnych z Ruska (mluvila o svém zaměření –
hodnocení vysokoškolského vzdělávání, cílem jejího pobytu je studium
systému hodnocení VŠ v ČR). Termín přednášky prof. Jarnych na téma
hodnocení kvality VŠ bude včas oznámen.
2. Pan děkan informoval KD o obsahu jednání kolegia rektora:
a) Na smlouvách je nově kolonka o zveřejnění v registru smluv.
b) Smlouvy vedoucích zaměstnanců budou řešeny dodatkem pracovní
náplně.
c) OLP byl rozdělen na Odbor legislativní (ved. JUDr. Podola) a Odbor právní
a řízení rizik (ved. Mgr. Rubricius).
d) ZČU obdržela mimořádný finanční příspěvek MŠMT. Rozdělení částky
pro FPE projedná AS FPE.
e) Společné pracoviště TV a sportu pravděpodobně vznikne jako součást
FPE.
f) Bezpečnostní problematika. Policie ČR zdvořile požádala ZČU o důvěrnou
součinnost v souvislosti s monitorováním projevů potenciální radikalizace
muslimů studujících na ZČU. Jakékoli známky podezřelého chování
ze strany těchto studentů, např. i v podobě specifického, nestandardního
chování vůči ženám, zakládání nových modliteben apod., mohou
naznačovat napojení takových osob na radikály. Policie nás žádá,
abychom byli pokud možno vůči takovému jednání vnímaví, a pokud
bychom jej zaznamenali, abychom jim o tom podali zprávu. Kontaktní
osoby: Mgr. Jan Rubricius, příp. doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
g) Za nostrifikaci zahraničního VŠ diplomu je stanoven poplatek 3 000 Kč.
h) Předměty pro zařazení do koncepce Průmysl 4.0 lze zasílat paní Kollerové.
i) Do 31. 10. lze podávat projekty na rok 2017 do rezervy rektora (s parafou
děkana), a to v případě, že se jedná o projekty s nadfakultním přesahem
(např. koncerty).
j) 20. 10. se uskuteční slavnostní předání stipendií Plzeňského kraje, města
Plzně a ZČU.
3. Prod. Sirotek informoval o zasedání kreditní skupiny, která se
a) zabývala programem Interstud (problémy s výukou povinných předmětů);
bude řešit pracovní skupina v součinnosti s oddělením zahr. vztahů.
b) Byla projednávána novela VŠ zákona z hlediska studijní agendy.
c) Bude vytvořen systém vyhledávání talentovaných studentů.

4. Prod. Bezděk informoval KD o účasti při vyhodnocování průběžných zpráv
POSTDOC a výběrového řízení 1. kola výzvy Talent. Při projednávání obou
projektových výzev bylo apelováno na zadavatele, aby přikládali kopie
výstupů, popř. potvrzení o uložení v OBD.
5. Akce „Pivo s rektorem“ se uskuteční 5. 10. v 16 hod. v areálu Plzeňského
Prazdroje. Viz dále http://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=528
6. Slavnostní mše svatá se koná 5. 10. od 19 hodin.
7. Konference učitelů AJ se koná 5. 11. na plzeňském gymnáziu, Mikulášské
nám. 23.
8. Konference učitelů RJ se koná 14. 10.
9. Konference UčitelIn proběhne 8. 10.
10. Týden pro inkluzi se koná od 17. do 23. 10., FPE je partnerem. Seminář
na FPE proběhne 18. 10. Více na http://tydenproinkluzi.cz/
11. Ing. Valeš informoval KD o projektech:
a) KNJ bude realizovat projekt Čeští a němečtí studenti v multikulturní Evropě:
aktivní řešení otázek ve školství a společnosti. Projekt je se spoluúčastí. KNJ ji
má zajištěnu z jiných než fakultních prostředků.
b) KVD zahájila 1. 10. 2016 projekt Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb
pro osoby se zrak. postižením (OP Zaměstnanost).
c) Do Systému Evidence Záměrů byly projektovým centrem nahrány veškeré
nákupy, se kterými je počítáno v projektech OP VVV v roce 2017 (Inkluze,
ESF, ERDF, Kapacity). V případě potřeby upřesnění některých položek bude
Ing. Valeš kontaktovat zástupce kateder.
d) Didaktika A – doc. Mentlík navrhl úpravy pracovních náplní jednotlivých
pracovních pozic v projektu. 7. 10. od 8:30 proběhne ve VC308 schůzka
pracovní skupiny.
e) MgA. Mimrovi byl v pátek zaslán návrh aktivit FPE pro projekt do výzvy
Implementace APIV. Zaslána byla minimální (8,6 mil. Kč) a maximální verze
(16,9 mil. Kč). Projektové centrum ve spolupráci se zástupci KHK, KVK
připravilo pro partnerský projekt s firmou Portedo návrh rozpočtu do výzvy
02_16_37 (Implementace APIV). Fakulta bude zapojena do obou projektů,
které bude podávat firma Portedo. Do stejné výzvy bude projekt podávat IPC
ZČU ve spolupráci s FPE.
f) 29. 9. proběhla kontrola dvou projektů OPVK (Dějiny a literatura po roce 1945
– moderní odborné a didaktické trendy a Rozvíjení pedagogickopsychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného
výcviku). Závady nebyly shledány.
12. KD se zabývalo přípravou ADZ 2016 a 2017.
13. Prod. Kepka informoval o stavu příprav Výroční zprávy o činnosti FPE za rok
2015.
14. Prod. Miňhová informovala o přípravě VR FPE.
15. Prod. Kepka informoval o Environmentání konferenci. KD děkuje CBG-Bi
za její přípravu a realizaci.

16. KD děkuje KHK (především dr. Aschenbrennerovi) za uspořádání koncertu
s provedením skladeb J. J. Ryby v katedrále sv. Bartoloměje.
17. KD děkuje všem organizátorům a pedagogům za hladký průběh výuky
na Dětské univerzitě.
18. KD děkuje KCH a KMT-F za přípravu akce Evropská noc vědců.
19. KD blahopřeje doc. PaedDr. Jarmile Honzíkové, Ph.D. k udělení mimořádně
prestižní Zlaté plakety Sdružení pedagogů technického vzdělávání Slovinské
republiky.
20. KD informuje katedry o migraci webu, rozhodnutí o migraci bylo učiněno bez
konzultace s FPE.
21. Tajemník Ing. Mičke informoval o podání druhé etapy projektu F na podporu
fakult vzdělávajících učitele.
22. KD informuje o připravované vyhlášce děkana k podmínkám přijímacího řízení
pro ak. rok 2017/18.
23. KD vzalo na vědomí zprávu o počtu zapsaných studentů do 1. ročníku ak.
roku 2016/17.
24. KD projednalo předkládané body na jednání AS FPE.
25. KD upozorňuje, že 8. 10. končí termín na vložení reakcí vyučujících/vedoucích
kateder na studentské hodnocení. KD naléhavě žádá všechny vyučující, kteří
tak dosud neučili, aby se k hodnocení studentů vyjádřili.
26. Den s absolventy se uskuteční 22. 11. Podrobnější pokyny k zajištění uvedené
akce budou rozeslány katedrám po 10. 10.
27. KD upozorňuje zaměstnance a studenty, že v bufetu na Klatovské třídě
proběhne zkušební provoz objednávání jídel.
28. Na základě výzvy k čerpání FPP na výzkumné projekty bylo podáno celkem
9 projektů v celkové výši nákladů pro rok 241 000 Kč pro rok 2016.
KD schválilo až na projekt KHI všechny projekty s následujícími úpravami:
náklady na občerstvení nelze z projektu čerpat; částky na odměny navržené
v projektech zahrnují i odvody. Způsob čerpání domluví řešitelé neprodleně
s tajemníkem fakulty. Závěrečné zprávy odevzdají řešitelé do 20. 12. paní
Lavičkové.
29. Imatrikulace studentů 1. ročníku se uskuteční 1. 11. v Obřadní síni Magistrátu
města Plzně. Dne 1. 11. mají studenti 1. ročníku Bc. a Mgr. studia po celý den
děkanské volno.
30. Prod. Sirotek informoval KD o přípravě promocí, které se budou konat
ve dnech 10. 10. a 11. 10. na zámku Kozel.
31. Předseda AS FPE dr. Stočes informoval o doplňujících volbách do SK
AS ZČU a AS FPE.
Zapsal: doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

