Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 16. 1. 2017, č. 1/2017

Přítomni:

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

Program:
1. KD projednalo za přítomnosti ředitele projektového centra ing. Valeše stav
řešení projektů a nových výzev.
 Projekt Didaktika A byl zahájen. Od 2. 1. 2017 byly obsazeny všechny
pozice realizačního týmu kromě člena Biologie, který byl vybrán minulý
týden. Budou jím Mgr. Benediktová (0,5) a dr. Kout (0,3). Nyní řešíme přijetí
Mgr. Benediktové. Je nutná hlášenka pro dr. Kouta. Web je
didaktika.zcu.cz. Spravuje Ing. Rak. Probíhá příprava pracovního výkazu
pro partnerské organizace, dodatku k partnerským smlouvám apod.
 Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti –
ukončení výzvy kvůli technickým problémům bylo opět posunuto
na 31. 1. 2017. Podle doporučení MŠMT pan Mimra snížil jednotkovou
sazbu lektorům a navýšil prostředky na výzkum. Tento týden pošle finální
verzi rozpočtu k podpisu pana rektora.
 Projekt Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech
zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity bude
realizován. MŠMT navýšilo prostředky ve výzvě. Dojde pouze k posunutí
termínu realizace. FPE má rozpočet 4 006 062,50 Kč, z toho 801 212,50 Kč
NN (10 % na manažera a ekonoma projektu). Pozice: Věcný manažer KA3,
Vytvoření metodiky, Odborný garant projektu, Metodik pro preprimární
vzdělávání KA3, Mentor pro praxi studentů. V projektu uvedeni: Krotký,
Rohlíková, Nováková (KČJ), Lukavský, Podpera, Dubec, Gažáková,
Černík, Soukupová (KPG), Valeš.
 Cesty k inkluzi – v úterý proběhla schůzka realizačního týmu. Byl
projednán plán činností na rok 2017. Partnerské organizace spolupracují
a průběžně dodávají podklady k realizaci projektu.
 Výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání I – na přípravě
projektu se podílejí dr. Rohlíková, doc. Vrbík a dr. Krotký. S žadateli
o projekt probíhá bezproblémová komunikace. Rozpočet se upřesňuje
a po konzultaci 26. 1. na MŠMT, které se zúčastní dr. Rohlíková, budeme
vědět více.
 Výzva Pregraduální vzdělávání – dr. Chocholoušková – pokračují práce
na přípravě projektu, v příštím týdnu začne příprava rozpočtu projektu.
U připravovaných projektů se spoluúčastí je potřeba, aby řešitel měl zajištěno
hrazení spoluúčasti z vlastních prostředků.
2. Příprava aktualizace dlouhodobého záměru FPE na rok 2017 - návrh ADZ byl
zpracován, odeslán vedení ZČU. Ve čtvrtek 19. 1. 2017 bude projednán
strategickým týmem FPE. Děkan FPE pozval na projednávání členy
strategické komise senátu FPE.

3. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
a) zprávu děkana Randy o shromáždění k 25. výročí založení ČŠI
b) zprávu děkana Randy a proděkana Sirotka o poradě s garanty studijních
programů
c) zprávu děkana o jednání k vytvoření jednotného pracoviště tělesné
výchovy a sportu
d) zprávu prod. Chocholouškové o jednání s prof. Spilkovou
e) zprávu děkana Randy a proděkana Sirotka o jednání k vnitřní akreditaci
f) zprávu proděkana Kepky o jednání s generálním ředitelem firmy Merkur
g) informaci děkana o nesplnění podmínek projektu GRAS studentkou
Kasalovou a důsledcích z toho plynoucích, tj. nezařazení do grantů po
dobu 3 let.
4. KD projednalo metodiku hodnocení pracovníků kateder. KD žádá vedoucí
kateder o návrh na případné zjednodušení a úpravu formulářů. Termín:
do 27. 1. 2017.
5. Tajemník Ing. Mičke informoval o závěrečných zprávách k fondu F, k FPP
a IP. Děkan Randa informoval o výzkumu uplatnění absolventů, tj. nástup
do školství – nastupuje cca 75 % absolventů.
6. KD projednalo přípravu na zasedání akademického senátu v únoru 2017.
7. V průběhu ledna 2017 bude po úpravě osnovy zahájena práce na Výroční
zprávě FPE 2016.
8. Zastoupení vedení FPE na následujících akcích:
 ČŠI Praha – setkání s partnery 19. 1. 2017 – prod. Kepka
 Jednání děkanů ped. fakult 18. 1. 2017 – děkan Randa
 Jednání s ministryní školství 18. 1. 2017 – děkan Randa
 Předsednictvo Senátu FPE 18. 1. 2017 – prod-Sirotek
 Den otevřených dveří – pátek 20. 1. 2017 – základní informace
pro uchazeče děkan Randa a proděkan Sirotek, tiskovou informaci
připravil prod. Kepka, bude natočena reportáž pro ČT1
 Promoce DU 2. 2. 2017 – informoval prod. Kepka
9. Termíny dalších jednání
 30. 1. 2017 13 hodin mimořádný aktiv vedoucích kateder – témata:
rozpočtová pravidla, hodnocení pracovníků, informace k akreditaci
a procesu akreditace, priority fakulty pro rok 2017
10. Vnější vztahy
 Proděkan Kepka informoval o předběžném jednání s odbory školství
Plzeňského a Karlovarského kraje. Termíny jednání s vedoucími odborů
školství a politickou reprezentací obou krajů dojedná prod. Kepka.
11. Doc. Bezděk informoval o skutečnosti, že v říjnu (18. října 2017) se uskuteční
v Domě hudby „koncert hvězd“ (absolventi FPE ZČU). Doc. Bezděk navrhl,
aby tento koncert byl využit pro reprezentační účely FPE ZČU v Plzni. Možné
scénáře akce připraví prod. Kepka s doc. Bezděkem.
12. Finanční záležitosti:
 Tajemník Mičke informoval o předběžném výsledku hospodaření FPE
za rok 2016. Uvedl, že fakulta zakončila rok 2016 s kladným HV.
Upozornil však, že pro udržení nezáporné bilance bylo nezbytné
aktivovat část finančních prostředků ve fondu provozních prostředků.



Dále uvedl, že proběhlo jednání komise, která se zabývá úpravou
fakultních pravidel tvorby rozpočtu, a seznámil KD s návrhem úprav.
13. Informace kolegia kvestora:
 Ing. Mičke informoval o termínu školení k pojištění (20. 1. od 9.00 hod,
místnost EP120).
 Dne 31. 1. proběhne školení k registru smluv. Za FPE se předpokládá
účast pana děkana a tajemníka fakulty. Pokud by byl zájem ze strany
kateder, pak je možné obsadit ještě několik volných míst.
 Kolegiu kvestora byl přednesen návrh na zrušení veškerých faxů s tím,
že jeden by zůstal v podatelně. KD žádá katedry, aby případné výhrady
k tomuto postupu sdělily obratem na sekretariát děkana.
 Kolegium kvestora bylo upozorněno, že v období od 14. do 17. 2. 2017
nebude fungovat elektronický podpis.
14. Vědecké a umělecké záležitosti
 Bylo podáno 5 projektů GRAK. Řešitelé žádají o podporu v celkové výši
98.730,- Kč. Děkujeme řešitelům za podání projektu.
 Byl podán jeden projekt BAPE (15 tis. Kč). Děkujeme studentce
a vedoucímu práce za podání projektu.
 Bylo rozhodnuto o tom, že bude vyhlášeno II. kolo projektů BAPE –
projekty BAPE je možné podávat do 6. 2. 2017.
 Termíny ZČU soutěží:
 Studentská grantová soutěž (SGS) – podání projektu do 5. 2. 2017
 Studentské vědecké konference (SVK) – I. soutěžní kolo,
do 28. 2. 2017
 POSTDOC – Pravidla budou vyhlášena po obdržení rozhodnutí
ministerstva o poskytnutí dotace na institucionální plán – předpoklad
duben 2017
 Vnitřní soutěž (VS) – mezní lhůta pro podání návrhu projektu je do
31. 1. 2017 do 12.00 hod.
 Doc. Bezděk informoval o ukládání do evidence RUV. Poslední termín
pro ukládání výstupů je na naší fakultě 15. 2. 2017.
15. Studijní záležitosti
 Byl vydán pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci
upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2016/2017,
který proběhne pro studenty ve dnech 13. až 17. února 2017.
 KD upozorňuje studenty i učitele, že je otevřena anketa ke studentskému
hodnocení kvality výuky (do 19. 2. 2017).
16. KD vyzývá VK k podání návrhů, které je nutné projednat ve VR. Návrhy
je nutné zaslat pí. Lavičkové do 31. 1. 2017

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

