AS FPE ZČU v Plzni

4. 3. 2015
Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 12 členů;

Omluveno: 7 členů;

Neomluveno: 2 členové.

Hosté: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., Ing. Pavel Mičke, doc. RNDr. Michal Mergl, 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 dr. Sirotek) a zahájil zasedání Akademického senátu FPE s následujícím programem.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání, schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
Výroční zpráva o hospodaření FPE za rok 2014
Rozpočtová pravidla fakulty
Projednání změny proděkanů
Informace o sněmu AS pedagogických fakult
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 z 9. zasedání (9 členů pro, 2 členové se zdrželi), následně k hlasování o programu
(11 členů pro).
Hlasování 1 – schválení zápisu z 9. zasedání
Hlasování 2 – schválení programu

2. Výroční zpráva o hospodaření FPE za rok 2014
Úvodní slovo k tomuto bodu pronesla děkanka doc. Coufalová. Uvedla, že předkládaný materiál byl
v předstihu senátorům zaslán písemně a byl zpracován panem tajemníkem velmi podrobně. Dále
konstatovala, že se podařilo úsilím všech součástí dosáhnout vyrovnaný výsledek hospodaření FPE.
Pak se ujal slova tajemník FPE Ing. Mičke, který předkládaný materiál okomentoval. Zpráva o
hospodaření byla projednána s rozpočtovou komisí AS FPE. V závěru svého vystoupení zdůraznil, že
je pozitivní to, že přestože klesají zdroje významně, jednotlivým pracovištím se přesto daří s propadem
vyrovnávat (snížení nákladů, zisk nových zdrojů, vlastní příjmy, projekty, RIV, kurzy CŽV apod.).
Na jednání přišel doc. Votík.
Dr. Randa – poděkoval panu tajemníkovi za vyčerpávající zprávu a ocenil zejména dosažení kladného
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hospodářského výsledku. Pak zahájil diskusi k tomuto bodu a požádal o vyjádření předsedu rozpočtové
komise AS FPE doc. Vrbíka.
Doc. Vrbík seznámil členy senátu se závěrem rozpočtové komise, která doporučuje předložený
materiál schválit.
Dr. Randa zahajuje debatu. K dané problematice vystupuje doc. Bezděk (významný posun KHK
v RUV) a dr. Nováková (registr pedagogických výstupů).
Následuje schválení tohoto dokumentu. (12 členů).
Hlasování 3 – schválení Výroční zprávy o hospodaření FPE za rok 2014

3. Rozpočtová pravidla fakulty
Doc. Coufalová vysvětluje senátorům návrh úpravy rozpočtových pravidel. Do poslední chvíle nebylo
zřejmé, zda budou v roce 2015 zohledněna pracoviště podílející se na výuce nekvalifikovaných
učitelů. Poslední informace jsou příznivé, finance na nekvalifikované učitele z MŠMT dorazily na
ZČU. Promítnou se do finančních prostředků přes studentokredity. Z tohoto důvodu není třeba
rozpočtová pravidla pro letošní rok měnit.
Ing. Mičke doplnil paní děkanku, že úprava pravidel z jeho pohledu není nutná.
Dr. Randa se dotázal, zda to znamená, že v tom případě zůstávají v platnosti rozpočtová pravidla
schválená v loňském roce a zda finanční prostředky přijdou ze ZČU na fakultu.
Doc. Coufalová na oba dotazy odpověděla kladně a podle posledních informací ze ZČU by finanční
prostředky měly být pro FPE v plné výši – částka 5 mil. Kć (v původním návrhu byla částka krácena
ve prospěch FPR).
Dr. Randa zahajuje debatu, ve které vystoupil doc. Vrbík s dotazem, kdo prosazoval krácení počtu
studentů FPE v neděleném Mgr.studiu ve prospěch FPR.
Doc. Coufalová odpověděla, že návrh podalo vedení ZČU, podporu FPR obhajoval její děkan, ostatní
na kolegiu rektorky se nevyjadřovali.
Dr. Randa debatu ukončil s tím, že vedení fakulty návrh rozpočtových pravidel stáhlo z programu a AS
FPE o nich nebude hlasovat.

4. Projednání změny proděkanů FPE
Doc. Coufalová v úvodním slově vysvětlila návrh změny proděkanů. Důvodem je odchod doc.
Čepičky od 1. 3. do funkce prorektora ZČU.
Dr. Vaňková bude od 5. 3. vykonávat funkci proděkanky pro studijní a pedagogickou činnost a
kreditní systém a dr. Rohlíková bude zastávat funkci proděkanky pro rozvoj fakulty a celoživotní
vzdělávání. Kmenově je dr. Rohlíková zařazena na KVD.
Dr. Randa upřesnil, že návrh na změnu proděkanů AS dle zákona pouze bere na vědomí. Navrhl
usnesení „AS FPE projednal změny proděkanů a bere je na vědomí“.

5. Informace o sněmu AS pedagogických fakult
Dr. Randa uvedl tento bod jednání tím, že zástupcem AS na sněmu pedagogických fakult dne 24. 2.
2015 na UHK v Hradci Králové byl prof. Viktora. Následně mu předal slovo a požádal ho o informace
z tohoto jednání.
Prof. Viktora ve stručnosti seznámil senátory s průběhem jednání na sněmu AS PdF ČR v Hradci
Králové, kterého se zúčastnil. Uvedl, že dle jeho názoru bylo jednání reprezentativní, nebylo pouze
formální a mělo velký význam. Na jednání se zástupci AS dohodli na vytvoření „Unie AS PdF ČR“,
která by měla mít za cíl kolektivně a koordinovaně řešit problémy a prosazovat společné zájmy těchto
fakult. Na jednání zazněl shodný hlas ohledně nedostatečného financování pedagogických fakult, což
výrazně ohrožuje kvalitu vzdělávání budoucích pedagogů. Unie bude spolupracovat s Asociací děkanů
PdF ČR. Další jednání bude opět v HK dne 23. 4. společně s Asociací děkanů PdF.
Návrh usnesení sněmu AS PdF ČR a Memorandum o ustavení Unie AS PdF ČR bylo rozesláno
senátorům elektronicky.
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6. Různé
a) Informace z vedení FPE
Doc. Coufalová seznamuje se zprávami z vedení FPE. Byly ukončeny rozhovory se všemi
akademickými pracovníky s určitým úvazkem a vědeckými pracovníky. V současnosti jsou
vyhodnocovány připomínky z jednání, které budou zapracovány. Kolegium děkanky se dále zabývalo
modelem bakalářského studia, koncepcí pedagogické praxe. Vedení FPE obdrželo dopis z Akreditační
komise ohledně akreditací v roce 2016. Akreditace na FPE proběhne klasickým způsobem pro každý
obor zvlášť. Byl stanoven harmonogram toho, co všechno se má udělat.
Dr. Randa zahajuje debatu.
Doc. Votík se dotázal, jaký je časový horizont akreditace po oborech.
Doc. Coufalová informovala, že vedení seznámí s termíny na AVK, který je plánován na 18. 3. 2015.
Materiály by měly být odeslány v říjnu 2015.
b) Informace z AS ZČU
S informacemi z AS ZČU seznamuje dr. Randa. Uvádí, že únorové jednání bylo přeloženo na dnešní
den, kdy probíhá jednání AS ZČU, na kterém bude představeno nové vedení ZČU. Lednové zasedání
AS ZČU se zabývalo návrhy fakult na zástupce v RVŠ, výsledky voleb do AS FF – stížnost na MŠMT
a dalšími tradičními body.
c) Informace z SK AS FPE a SKVAIP
Nebyla podána vzhledem k neúčasti studentů, bude na příštím jednání.
d) Různé
Ing. Mičke podal informace ohledně postupu rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ul. Termín
dokončení 30. 4. 2015 by měl být dodržen. Domlouvá se harmonogram stěhování kateder a děkanátu.
Výměna oken proběhne pravděpodobně v srpnu. V současné době probíhá výběrové řízení.
Mgr. Krotký se dotázal ohledně financování studentů za Erasmus a jak je možné čerpat stipendijní
fond ZČU, na kterém se podílíme 10 % obratu.
Ing. Mičke – polovina financí za mobility jde na obor, polovina na smlouvu.
Doc. Coufalová – uvedla, že obdržela přehled čerpání stipendijního fondu ZČU, který rozesílal
prorektor Dokoupil, a přepošle jej senátorům.
Předseda AS FPE děkuje senátorům za účast
Předseda AS FPE RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. přečetl návrh usnesení z jednání senátu.

V Plzni dne 4. 3. 2015

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

Přílohy:

Zapsal:
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

- hlasovací tabulka z 10. zasedání AS FPE
- usnesení z 10. zasedání AS FPE
- návrh kandidáta na děkana FPE ZČU v Plzni
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Příloha 1: hlasovací tabulka z 10. 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
Gabriela Kaufnerová
Bc. Hana Vastlová
+ ... pro, – ... proti, O ... zdržel se hlasování, X ... nepřítomen
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Příloha 2: Usnesení z 10. zasedání AS FPE
Akademický senát na svém 10. zasedání konaném dne 4. března 2015:
1. Schvaluje:
a) Zápis z 9. jednání ze 7. 1. 2015.
b) Výroční zprávu o hospodaření FPE za rok 2014.
2. Projednal a bere na vědomí změny proděkanů FPE ke dni 5. 3. 2015.
3. Bere na vědomí:
a) Informace o sněmu AS pedagogických fakult.
b) Informace z vedení FPE ZČU.
c) Informace z AS ZČU přednesené dr. Randou.

Hlasování 4 – návrh usnesení
AS schvaluje usnesení (12 členů pro).
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Příloha 3: Návrh kandidáta na děkana FPE ZČU v Plzni

Návrh kandidáta na děkana FPE ZČU v Plzni
Jméno

Příjmení

Tituly

Datum

Podpis

Navrhovatel/é

Kandidát

Potvrzení přijetí návrhu

Místo, den a hodina přijetí
návrhu:

____________________

_____________________

Předávající (jméno, příjmení,
podpis):

____________________

_____________________

Přijímající (jméno, příjmení,
podpis):

_________________

__________________

Poučení:
Vlastnoručním podpisem vyslovuje kandidát svůj souhlas s podáním návrhu.
Návrh smí podat pouze senátor AS FPE do 17. 4. 2015 do 12.00 hodin.
Návrh předává navrhovatel ve dvou vyhotoveních předsedovi AS FPE ZČU, přičemž jedno
vyhotovení potvrzené podpisy zůstává předávajícímu a jedno přijímajícímu.
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