AS FPE ZČU v Plzni

3. 12. 2014

Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis z 8. zasedání AS FPE konaného dne 3. 12. 2014
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 16 členů;

Omluveno: 5 členů;

Neomluveno: 0 členů.

Hosté: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., doc. Ladislav Čepička, Ph.D., Ing. Pavel Mičke, doc.
RNDr. Michal Mergl, CSc., doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
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
Zpráva o průběhu přijímacího řízení
Podmínky přijetí ke studiu v akademickém roce 2015/2016
Návrh delegáta do RVŠ za FPE
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 zápisu ze 7. zasedání (11 členů pro, 3 členové se zdrželi, 0 členů proti), poté k hlasování
o programu (14 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti.
Dr. Randa seznamuje s rezignací Bc. Martina Ambrose na post senátora, náhradní senátorkou je
Kateřina Kafková.
Aklamační hlasování 1 – schválení zápisu ze 7. zasedání
Aklamační hlasování 2 – schválení programu
Příchod dr. Morávková

2. Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2014/2015
Slova se ujal doc. Čepička. Přijímací řízení probíhá od konce listopadu (začátek prosince) do konce
listopadu. Do 30 dnů po ukončení přijímacího řízení je fakulta povinna zveřejnit zprávu. Letos bylo
přijímací řízení prodlouženo kvůli komplikacím.
V tomto dokumentu jsou zmíněny seznamy oborů počty uchazečů, počty zapsaných studentů,
statistiky, …
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Na této zprávě spolupracoval doc. Čepička ve spolupráci se studijním oddělením.
Dále se vyjadřuje doc. Coufalová, která zmiňuje problematiku odvolacího řízení. Toto řízení letos
proběhlo bez větších problémů. V letošním roce je vysoce překročen počet studentů (nekvalifikovaní
učitelé). Nekvalifikovaní učitelé jsou v současné době vyučováni „zadarmo“, financování proběhne až
zpětně v roce 2015.
Příchod doc. Votík

3. Podmínky přijetí ke studiu v akademickém roce 2015/2016
Doc. Coufalová informuje o podmínkách přijetí ke studiu v AR 2015/2016. Vedení fakulty se snažilo
o vypisování kombinací v NMgr. Studiu vypisovat tak, aby byla možnost pokračovat v absolvované
kombinaci.
Informace doplňuje doc. Čepička. Vedení jednalo s jednotlivými katedrami, jaké obory budou
otevírány. Došlo ke shodě v tom, že v Bc. studiu nebudou kombinované formy. V NMgr. studiuu
studenti kombinované formy využít mohou. V přijímacím řízení došla k několika změnám, ale jedná se
především o změny v jednotlivých oborech. Důležitou změnou je mezní termín podání přihlášky
(3. dubna 2015 místo do 1. dubna 2015).
Dr. Randa otevírá debatu. Nikdo se nevyjádřil.
(16 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
Aklamační hlasování 3 – schválení podmínek přijetí ke studiu v AR 2015/2016

4. Návrh delegáta do RVŠ za FPE
V Radě VŠ má každá fakulta svého zástupce, dalším zástupcem je zástupce volený AS ZČU. AS FPE
ZČU schvaluje pouze návrh delegáta.
V minulosti na tomto postu působila doc. Coufalová. Paní děkanka souhlasila s tím, že by opět byla
zástupkyní ZČU i v budoucnosti. Dr. Randa navrhuje doc. Coufalovou.
Doc. Coufalová komentuje svou účast v RVŠ.
Dr. Randa otevírá debatu. Nikdo se nevyjádřil.
(16 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
Aklamační hlasování 4 – schválení delegáta do Rady VŠ

5. Různé
a) Informace z vedení FPE
Doc. Coufalová informuje o zřízení univerzitní mateřské školky. V současné době jsou již připravené
prostory, chybí ještě finance. Doc. Coufalová uvádí, že proběhla návštěva Olomouce, ke již univerzitní
MŠ mají.
Dr. Randa otevírá debatu k tomuto tématu. Dr. Randa se dotazuje, kde by tato školka měla být a kdo
by byl zřizovatelem této školy. Dr. Coufalová uvádí, že školka by byla na Borech (Univerzitní 22). Ve
školce by měly být dvě třídy s veškerým zázemím, počítá se se samostatným vstupem a venkovními
prostory. Zřizovatelem bude ZČU. Na programu této školky se podílí i různé katedry FPE.
b) Informace z AS ZČU
Informace z AS ZČU přednáší dr. Randa, který uvádí, že ve 2. volbě 1. kola byl zvolen nový rektor
(doc. Holeček). Byla také schválena změna metodiky rozpočtu. Je možné, že tato metodika bude pro
některé části ZČU likvidační.
V průběhu volby rektora proběhly útoky na kvestora, proto nařídil interní kontrolu externím
subjektem. Tato kontrola by měla být ukončena na konci února (s koncem volebního období paní
rektorky).
Dr. Randa otevírá debatu.
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c) Informace z SK AS FPE a SKVAIP
Informace z SK přednesla Bc. Alena Kašáková, která uvedla, že jsme se zúčastnili imatrikulací
a pořádali jsme poimatrikulační setkání. 16. 12. proběhne vánoční besídka pro studenty. V lednu je
v plánu DOD. Pokud bude potřeba, mohou se studenti tohoto setkání zúčastnit a pomoci.
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 3. 12. 2014

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

Zapsala:
Bc. Hana Vastlová

- hlasovací tabulka z 8. zasedání AS FPE
- usnesení z 8. zasedání AS FPE
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Příloha 1: hlasovací tabulka z 8. 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.
Kateřina Kafková
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 z 8. zasedání AS FPE
Akademický senát na svém 8. zasedání konaném dne 3. prosince 2014:
1. Schvaluje:
a) Zápis ze 7. jednání z 7. 11. 2014.
b) Podmínky přijetí ke studiu pro rok 2015/2016
c) Návrh delegáta to RVŠ za FPE – doc. Coufalová
2. Bere na vědomí:
a) Zprávu o přijímacím řízení v AR 2014/2015.
b) Informace z vedení FPE ZČU.
c) Informace z AS ZČU přednesené dr. Randou.
d) Informace ze studentské komory AS FPE přednesené Bc. Kašákovou.
Aklamační hlasování 5 – usnesení
AS schvaluje usnesení (16 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
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