Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 10. 4. 2017, č. 4/2017
Přítomni:

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

Program:
1. Stav přípravy a realizace projektů – předložila prod. Chocholoušková
na základě podkladů Ing. Valeše.
Projekty:
 SKYPE – peníze zatím nedorazily.


Probíhá příprava projektu Pregraduální příprava – dr. Chocholoušková.
V rámci asociace děkanů pedagogických fakult došlo k předávání
zkušeností s přípravou projektů. MŠMT popsalo drobné připomínky
k poslední verzi projektu, finanční část budou připomínkovat do konce
týdne.



Projekt Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků
v Plzeňském a Karlovarském kraji (dr. Štrofová) – byl vybrán
k financování. Nyní zjišťujeme podrobné informace k zahájení projektu
a jeho realizaci (Palečková – rektorát, Koutová PC FPE).



Projekt Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech
zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity
by zahájen. Došlo k sepsání DPP s učiteli MŠ (zrušení DPP na SPP), byli
vybráni mentoři praxe a došlo k uzavření DPP.



Didaktika A – probíhá příprava první Zprávy o realizaci. Věcnou část
připravuje doc. Mentlík – těsně před dokončením. Zpráva musí být
schválena Řídícím výborem – zajistí předseda ŘV doc. Čepička. Finanční
část připravuje Ing. Valeš – mzdy za leden až únor jsou připraveny, nyní
dochází k zpracování mezd za březen. PV byly zkontrolovány a zaslány
všem pracovníkům projektu k podpisu.
Nyní dochází k výpočtu výše režijních nákladů na projekt.



Cesty k inkluzi – byla v řádném termínu na MŠMT předána první Zpráva
o realizaci včetně Žádosti o platbu. Vyčerpané prostředky činní 4 361
864,62 Kč (spoluúčast 218 093,24 Kč). Nyní řeším problémy
s nedostatkem finančních prostředků u partnera Masarykova ZŠ.
V minulém týdnu proběhla porada realizačního týmu projektu, kde došlo
ke shrnutí realizace všech klíčových aktivit. Projekt je realizován v souladu
s harmonogramem aktivit projektu. Byl dodán roll up s informacemi
k projektu.

2. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
a) zprávu děkana Randy o průběhu jednání vedení FPE (děkan Randa,
proděkani Kepka a Sirotek, tajemník Mičke) s radním pro školství
Karlovarského kraje ing. J. Bradáčem a vedoucí odboru školství
Mgr. M. Havlovou v Karlových Varech.
b) zprávu tajemníka Mičkeho o jednání kolegia kvestora:
- Na základě jednání s vedoucí OPR (JUDr. Žižkovou) byl stanoven
postup vyřizování smluv: požadavek na schválení posílat přímo
na vedoucí OPR. Do 2 pracovních dní bude žadatel informován,
komu bylo řešení smlouvy přiděleno. Pokud bude smlouva
bez komplikací, bude vyřešena do týdne. Pokud je smlouva
náročnější na kontrolu, pak její vyřízení bude v rámci 2 týdnů,
případně bude žadatel o prodlevě informován. Pokud je smlouva
podaná v cizím jazyce (bez dodaného překladu), je požadován
překlad, a tím se proces kontroly prodlouží. Je třeba počítat
z kapacitních
důvodů
s měsíční
lhůtou
vyřízení.Pracovník
CIVseznámil kolegium kvestora se změnami v otázce ochrany
osobních údajů.
- Kvestor informoval o tom, že byl schválen rozpočet ZČU a Výroční
zpráva o činnosti. Dále uvedl, že provoz MŠ bude zahájen v září
2017 (zápis bude probíhat v dubnu 2017).
c) zprávu děkana Randy o jednání asociace děkanů a proděkanů
pedagogických fakult k akreditacím a projektům „pregraduální příprava“
ve dnech 29.–31. 3. 2017.
d) zprávu děkana Randy o jednání k tvorbě jednotného pracoviště
pro tělovýchovu a sport
e) zprávu děkana Randy o jednání o mobilitách – existuje struktura webu
k mobilitám
f) zprávu proděkana Sirotka o jednání kreditní skupiny.
g) zprávu děkana Randy a proděkana Kepky o předávání ocenění nejlepším
učitelům hejtmanem Plzeňského kraje dne 28. 3. 2017. KD blahopřeje
doc. Raunerovi k ocenění hejtmanem Plzeňského kraje.
h) zprávu děkana Randy o jednáních senátu FPE a senátu ZČU k rozpočtu
i) zprávu proděkanky Chocholouškové o Rakouských dnech. KD děkuje KNJ
za zorganizování této úspěšné akce.
j) zprávu proděkanky Chocholouškové o podání projektu Horizon 2020
a podílu KNJ na tomto projektu. KD děkuje doc. Pfeiferové za významný
podíl na přípravě tohoto projektu
k) informaci děkana fakulty o Modrém běhu ProCit – KD děkuje
Mgr. Knappové a studentům z KTV za významný podíl na přípravě
a průběhu této akce
l) informaci proděkana Sirotka o schůzce (za přítomnosti členů studentské
komory senátu FPE) s učiteli FPE , kteří byli oceněni v anketě hodnocení
výuky studenty

3.
4.

5.
6.

m) informaci děkana Randy o jednání „klubu děkanů“ fakult ZČU
n) KD děkuje prof. Kumperovi za vydání knihy o Komenském a za její
autogramiádu..
o) zprávu o schůzce k rekonstrukci budov FPE
p) informaci o schůzce s vedením KVK
q) KD vzalo na vědomí informaci proděkana Kepky o Dnu studijních
a pracovních příležitostí 24. 3. na SOUE v Plzni. KD děkuje Dr. Krotkému
za zajištění prezentace FPE na této akci.
r) informaci tajemníka Mičkeho o jednání o vnitřním mzdovém předpisu
KD projednalo přípravu a harmonogram hodnocení pracovníků FPE
KD projednalo studijní záležitost:
 Proděkan Sirotek informoval ohledně postupu při přípravě akreditací podle
nového VŠ zákona a podmínek NAÚ. Na FPE byly zpracovány anotace
návrhu záměru tří studijních programů:
Sociální pedagogika, Speciální pedagogika – bakalářské studijní programy
Hudební teorie a pedagogika – doktorský studijní program
Anotace byly projednány a schváleny na jednání VR FPE a AS FPE,
budou předloženy na jednání KR ZČU.
Anotace návrhu záměru dalších studijních programů se připravuje
ke schválení na AS FPE a VR FPE (Učitelství pro 1. stupeň základní školy
– magisterský a Učitelství pro mateřské školy – bakalářský studijní
program).
 Informace proděkana Sirotka o studentském hodnocení výuky za ZS
2016/17 - Hodnocení semestru a Kvalifikační rámec. Reakce vyučujících
bylo možné vkládat do 29. 3. 2017. Statistika počtu reakcí vyučujících
na připomínky od studentů na FPE dosáhla 85,8 %. Většina kateder měla
100% bilanci, na fakultní průměr nedosáhly katedry KAN (57,9 %),
KČJ (66 %), KHK (60,9 %) a KPG (64,9 %).
 KD stanovilo podzimní termíny promocí na zámku Kozel –
9. a 10. 10. 2017 a upozorňuje na letní termíny 11. a 12. 7. 2017.
 KD doporučuje v rámci přijímacího řízení využívat katedrální, případně
fakultní učebny. V případě využití univerzitních učeben půjde financování
k tíži kateder.
 Proděkan Sirotek podal informace ohledně uskutečněného vstupního
týdne předmětů ZRHV a NAPXB (3.–7. 4.). KD děkuje doc. Slavíkovi
a jeho spolupracovníkům za přípravu a úspěšnou realizaci pilotního týdne,
který byl hodnocen kladně krajským inspektorátem ČŠI i studenty.
Po vyhodnocení pilotáže bude nutné připravit organizační zajištění
pro akademický rok 2017/18.
 KD projednalo prominutí přijímací zkoušky u některých oborů, které mají
nízký počet uchazečů (Chemie se zaměřením na vzdělávání, Technická
výchova se zaměřením na vzdělávání).
Finanční záležitosti – KD projednalo návrh rozpočtu ze 1111.
Zastoupení vedení FPE na následujících akcích:
 Dne 24. 4. v 13 h ve VC308 se koná porada zástupců kateder,
které se podílejí na výuce MŠ a 1.st.ZŠ, členů rady MŠ a 1. stupně ZŠ .
 Aktiv VK se uskuteční společně s aktivem tajemníků dne 17. 5. ve 14 h
ve VC 308



Jednání s doc. Málkovou o akreditacích v Ostravě 11.–12. 4. 2017 –
děkan Randa, proděkan Sirotek, Dr. Pasáčková a Dr. Vaňková
 13. 4. v 11h schůzka ke studentským mobilitám – děkan Randa, prod.
Sirotek a tajemník Mičke
 27. 4. na KNJ studenti z Uni Graz – děkan Randa
 KHK přivítá na 1 měsíc profesorku z Brazílie – uvítání se zúčastní děkan
Randa
 20. 4. podepsání memoranda s ředitelem Vládního odboru pro sociální
začleňování – děkan Randa, prod. Kepka
7. Vědecké a umělecké záležitosti – referovala proděkanka Chocholoušková
 KD projednalo kritéria pro výběr učitelských mobilit pro školení
i pro učitelské mobility
 KD projednalo přípravu projektu LIFE
 KD projednalo ADZ-2017-1Q-FPE

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

