Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 17. 10. 2016, č. 21/2016

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.,
Ing. Libor Valeš

Omluveni:

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Program:

1.

2.

Pan děkan a pan tajemník informovali o společném jednání ZČU a senátu
(proběhlo jako výjezdní zasedání), tématy pátečního jednání byla:
 posuzování tvůrčí činnosti (oborovost, únosná náročnost, vazba
na celostátní metodiku – měla by vzniknout komise), prezentace
o dalším směřování ZČU.
Ing. Valeš informoval o jednání s panem Mgr. Mimrou (firma Portedo). Bylo
rozhodnuto, že se bude podávat jen jeden projekt. Jednání řešilo zapojení
uměleckých kateder společně s KPG a KPS.

3.

Ing. Valeš informoval, že s ohledem na disponibilní finanční alokaci výzvy byl
projekt Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených
na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity zařazen do zásobníku
náhradních projektů.

4.
5.
6.

Tento týden probíhá Týden pro inkluzi.

7.

Pan děkan informoval KD o průběhu zasedání Asociace děkanů PF z ČR
a SR.

8.

Prod. Miňhová informovala KD o své účasti na slavnostní bohoslužbě
k zahájení akademického roku.

9.

Pan děkan informoval o své účasti na konferenci UčitelIn. KD děkuje
dr. Rohlíkové, pedagogům a studentům KMT-T a KVD za přípravu konference.

KD děkuje prod. Miňhové za přípravu jednání VR FPE 13. 10. 2016.
Prod. Sirotek informoval KD o své účasti na slavnostní inauguraci
na Univerzitě v Hradci Králové.

10. Pan

děkan informoval o přednášce dr. Mike Ormsbee z Floridské státní
univerzity. KD děkuje Bc. Petru Košíkovi a dr. Salcmanovi za pozvání
a zajištění průběhu návštěvy.

11. Prod.

Kepka informoval o účasti na workshopu Zvýšení kvality strategického
plánování ve venkovském prostoru.

12. Pan děkan informoval o účasti na autorském koncertě Jiřího Bezděka.
13. Prod. Kepka informoval KD o přípravě Výroční zprávy FPE za rok 2015.
14. KD se zabývalo přípravou Dne s absolventy, průzkumem syndromu vyhoření
a syndromu prevence šikany.

15. KD se dále zabývalo předměty s výrazným podílem aktivizujících forem výuky.
16. KD jednalo o výstupech v rámci FPP a IP, pracovníci, kteří získali prostředky
na podporu výzkumné činnosti, odevzdají do konce roku 2016 paní Lavičkové
zprávu o splnění projektu.

17. KD řešilo personální zabezpečení imatrikulace.
18. Tajemník Ing. Mičke upozorňuje, že podklady

pro nákupy přes DNS, které
mají být realizovány a zaúčtovány do 31. 12., je třeba dodat na oddělení
nákupu nejpozději do 31. 10.

19. Prod.

Bezděk upozorňuje, že cca kolem 1. 12. budou vypsány fakultní
a celouniverzitní výzkumné granty.

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

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

