AS FPE ZČU v Plzni

7. 11. 2014

Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis ze 7. zasedání AS FPE konaného dne 7. 11. 2014
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 13 členů;

Omluveno: 8 členů;

Neomluveno: 0 členů.

Hosté: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., doc. Ladislav Čepička, Ph.D., Ing. Pavel Mičke
AS FPE ZČU byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Předseda RNDr. Randa přivítal všechny přítomné senátorky, senátory i hosty, jmenoval skrutátory
(dr. Randa a Bc. Hana Vastlová) a zahájil zasedání Akademického senátu FPE s následujícím
programem.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Přivítání, schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
Výsledky hospodaření fakulty za 1-9/2014
Čerpání rozpočtové rezervy FPE
Podmínky přijetí ke studiu v akademickém roce 2015/2016
Různé
a. Informace z vedení FPE
b. Informace z AS ZČU
c. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP
d. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
Dr. Randa uvedl, že program i zápis byly všem rozeslány písemně, a dotázal se, zda jsou k programu či
k zápisu nějaké výtky, doplňky, námitky či úpravy. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno
k hlasování o programu dnešního zasedání (11 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti) a poté
o zápisu ze 6. zasedání (10 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti).
Aklamační hlasování 1 – schválení programu
Aklamační hlasování 2 – schválení zápisu z 6. zasedání

2. Výsledky hospodaření fakulty za 1-9/2014
Slova se ujal pan tajemník ing. Mičke, který seznamuje senátory s problematikou hospodaření FPE
v prvních devíti měsících roku 2014. Pan tajemník seznamuje senát s čerpáním financí za leden až září
2014. Ing. Mičke informuje o prostředcích, které FPE získala.
Doc. Vrbík, předseda RK, seznamuje se stanoviskem RK k materiálu týkajícího se hospodaření za
prvních devět měsíců. Komise nemá žádné připomínky a doporučuje vzít informace na vědomí.
Prof. Viktora – příchod
Předseda AS FPE otevírá debatu.
K problematice se vyjadřuje doc. Votík, ing. Mičke a dr. Randa. Doc. Votík se ptá, jak to má vypadat,
pokud si jednotlivé katedry vydělávají samy. Ing. Mičke odpovídá, že přeúčtování se dělá až najednou.
Dr. Randa se dotazuje, jak se dá odhadovat celkový hospodářský výsledek FPE. Ing. Mičke uvádí, že
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je pravděpodobné, že FPE by mohla vyjít bez toho, aniž by musela sahat na finanční rezervu.

3. Čerpání rozpočtové rezervy FPE
Doc. Coufalová informuje o financích, které se týkají nákladů spojených s rekvalifikací učitelů.
Senátoři jsou seznámeni se seznamem oborů, které budou financovány a které financovány nebudou.
Paní děkanka uvádí, že finance budou rozděleny na všechny katedry. Peníze budou proplaceny až
zpětně. Ing. Mičke seznamuje s čerpáním rozpočtové rezervy FPE. Kritériem pro rozdělení peněz je
počet studentů na jednotlivých katedrách. Doc. Vrbík za RK doporučuje tato pravidla schválit.
Dr. Randa otevírá debatu.
Doc. Vrbík se dotazuje, zda budeme sankcionováni za nabrání většího počtu studentů. Doc. Coufalová
odpovídá, že sankce by přijít neměly. Problém je ten, že velký počet studentů je řešen za celou
univerzitu.
Doc.Votík se zajímá, jak bude probíhat financování nekvalifikovaných učitelů do budoucna. Doc.
Coufalová odpovídá, že by tito učitelé měli být financováni i nadále, jen není jasné, jak to bude
probíhat.
Dr. Sirotek – příchod
(13 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
Aklamační hlasování 3 – schválení rozdělení financí

4. Podmínky přijetí ke studiu v akademickém roce 2015/2016
S podmínkami přijetí ke studiu v AR 2015/2016 senát seznamuje doc. Čepička. V letošním roce
proběhla významná změna, ve vyhlášce se objevuje následující – lhůta pro přijetí, způsob podávání
přihlášky, rámcové podmínky pro přijetí, forma, kritéria hodnocení, největší počet uchazečů. Další
změnou je to, že v letošním roce se na NMgr. přijímá i do kombinované formy studia. Mezní termín
pro přihlášku se přesune na 3. 4. 2015 (z důvodu lhůty 4 měsíců od schválení materiálu).
Dr. Sirotek se dotazuje, kam se mají senátoři obracet. Doc. Čepička uvádí, že připomínky se posílají
jemu.

5. Různé
a) Informace z vedení FPE
Doc. Coufalová informuje o postupu prací na budově ve Veleslavínově budově.
Dalším tématem je SHKV. Paní děkanka uvádí, že je nutné něco udělat s reakcemi vyučujících na
studentské připomínky. Studenti si stěžují, že mají v požadavcích vypracování semestrálních prací,
které ale nejsou zkontrolovány a nejsou vhodně ohodnoceny.
V současné době probíhá výuka nekvalifikovaných učitelů v Karlových Varech.
Nyní probíhá aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2015 a zahájení prací na strategii FPE pro rok
2016 – 2020.
Doc. Coufalová seznamuje senát s projektem Kredo.
Dr. Randa otevírá debatu k tomuto tématu.
b) Informace z AS ZČU
Informace z AS ZČU přednáší dr. Randa, který uvádí, že hlavním bodem bylo schválení dlouhodobého
záměru. Senát tento dokument vrátil a žádal zapracování připomínek a doplnění o dva body –
investiční záměr do budoucnosti a o dislokaci.
c) Informace z SK AS FPE a SKVAIP
Informace z SK přednesla Bc. Hana Vastlová, která uvedla, že proběhl Univerzitní upír, který byl
velmi úspěšný. Přišlo 201 dárců (65 prvodárců). Na Dřeň den se zaregistrovalo 28 lidí.
SK AS FPE má v plánu zúčastnit se imatrikulací a v souvislosti s touto akcí plánujeme poimatrikulační
setkání pro 1. ročníky.
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d) Různé
Žádné informace nebyly uvedeny.
Předseda AS FPE děkuje senátorům.
Předseda AS FPE RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., přečetl návrh usnesení z jednání senátu.

V Plzni dne 7. 11. 2014

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
předseda AS FPE
Přílohy:

Zapsala:
Bc. Hana Vastlová

- hlasovací tabulka ze 7. zasedání AS FPE
- usnesení ze 7. zasedání AS FPE
- rozdělení rozpočtové rezervy
- výsledky hospodaření
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Příloha 1: hlasovací tabulka ze 7. zasedání AS FPE
Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
Doc. MgA.Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký
Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
PaedDr. Naděžda Morávková
PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Doc. Justin Quinn, Ph.D.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Martin Ambros
Simona Egriová
Bc. Hana Fuchsová
Bc. Alena Kašáková
Mgr. Jiří Novotný
Bc. Petr Setvín
Pavel Urbánek
Bc. Hana Vastlová
+ ... pro, – ... proti, O ... zdržel se hlasování, X ... nepřítomen
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Příloha 2: Usnesení ze 7. zasedání AS FPE
Akademický senát na svém 7. zasedání konaném dne 7. listopadu 2014:
1. Schvaluje:
a) Zápis ze 6. jednání z 1. 10. 2014.
b) Rozdělení rozpočtové rezervy.
2. Bere na vědomí:
a) Výsledky hospodaření FPE za 1-9/2014.
b) Podmínky pro přijetí (schvalování příště).
c) Informace z vedení FPE ZČU.
d) Informace z AS ZČU přednesené dr. Randou
e) Informace ze studentské komory AS FPE přednesené Bc. Hanou Vastlovou.
Aklamační hlasování 4 – usnesení
AS schvaluje usnesení (13 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
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