AS FPE ZČU v Plzni

8. 4. 2015

Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis z 11. zasedání AS FPE konaného dne 8. 4. 2015
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 13 členů;

Omluveno: 4 členů;

Neomluveno: 4 členové.

Hosté: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., Ing. Pavel Mičke, doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.,
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., PhDr. Jana Vaňková,
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. Vastlová) a zahájil zasedání Akademického senátu FPE s následujícím programem.

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

Přivítání, schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
Rozpočet FPE na rok 2015
Vyhlášení přijímacího řízení
Hlasování o připojení k Memorandu akademických senátů
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 10. zasedání (10 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti), poté k hlasování
o programu (11 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti).
Aklamační hlasování 1 – schválení zápisu z 10. zasedání
Aklamační hlasování 2 – schválení programu

2. Rozpočet FPE na rok 2015
Doc. Coufalová obecně seznamuje s rozpočtem na rok 2015. Paní děkanka předává slovo panu
tajemníkovi. Senátoři obdrželi materiály v předstihu, proto měli možnost se s nimi seznámit. Ing.
Mičke uvádí informace o rozpočtu, o přidělení financí na jednotlivé katedry apod. V letošním roce
došlo k proplacení financí za studenty navíc (nekvalifikovaní učitelé). Nově se objevují RUV body.
Dotace na jednoho studenta je 27 257,- Kč. Pravidla pro tvorbu rozpočtu zůstávají stejná jako
v minulosti.
Dr. Randa žádá předsedu RK o stanovisko. RK navrhuje rozpočet schválit a chválí kvalitu
předložených materiálů. RK doporučuje věnovat vyšší pozornost příjmům z mobilit. Dr. Randa
zahajuje debatu. Doc. Vrbík (již ne za RK) se vyjadřuje k Přehledu plateb kateder servisním
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jednotkám. Je nutné opakovaně požadovat na vedení ZČU, aby byl definován podrobný obsah služeb
poskytovaných servisními jednotkami a jejich rozdělení na povinné a volitelné služby. Fakulta by tak
mohla uspořit nemalé finanční prostředky. Je nutné doplnit systém o hodnocení kvality služeb
(podobně jako je studentské hodnocení kvality). Protože obsah poskytovaných služeb není definován,
dochází např. k situaci, kdy FPE má vlastní projektové centrum které vzniklo z důvodu nedostatečných
služeb poskytovaných rektorátním projektovým centrem a které významně přispívá k projektové
činnosti na FPE. Na rektorátní projektové centrum odvádí FPE tento rok 430 tis. Kč a řadu činností, za
které tímto odvodem platíme si zabezpečujeme a hlavně financujeme sami. Vhledem k tomu, že
definici obsahu služeb požadovala RK AS FPE poprvé v roce 2010 a dosud se toto nepodařilo
realizovat, navrhuje Doc. Vrbík jednání s rektorátním projektovým centrem o vymezení činností obou
pracovišť a o výši příspěvku Projektového centra ZČU na činnost Projektového centra FPE v roce
2015, který by byl realizován nikoli přes rozpočet ZČU, ale prostým převodem dohodnuté částky. .
Pokud nebude uvedená dohoda dosažena, mělo by naše projektové centrum pracovat pouze směrem do
FPE a nemělo by vykonávat činnosti za rektorátní projektové centrum. Podobná situace je i u
některých dalších činností a je zde také příležitost k dalším úsporám. Doc. Coufalová odpovídá, že se
na osobě, která by se věnovala mobilitám, se pracuje. Ing. Mičke doplňuje, že hodnocení kvality
služeb je v plánu. Dr. Vaňková doplňuje, že v budoucnosti je v plánu vytvořit hodnocení kvality služeb
poskytovaných servisními jednotkami (např. menza). Dr. Randa se vyjadřuje k univerzitnímu rozpočtu
(ještě od předchozího vedení). Univerzitní RK doporučuje pracovat na metodice rozpočtu.
Hlasování o rozpočtu pro rok 2015 (13 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti).
Doc. Miňhová – příchod
Dr. Sirotek – příchod
Aklamační hlasování 3 – schválení rozpočtu pro rok 2015

3. Vyhlášení přijímacího řízení
Doc. Coufalová uvádí, že senát již jednou schvaloval vyhlášku o PŘ 2015/2016. Nyní se jedná
o dodatečné přijímací řízení. Dr. Vaňková doplňuje, že jedním z důvodů pro vyhlášení dodatečného
přijímacího řízení je obava z malého počtu přihlášek. Dalším důvodem je velký zájem o kombinované
formy studia. Je velmi důležité na tento zájem reagovat. Kombinované formy studia budou
vyhlašovány pravidelně a každý rok. Doc. Coufalová dodává, že kombinované formy studia jsou pro
katedry velmi náročné. V současnosti vedení hledá asistenty pro studenty, kteří nemohou chodit do
školy, protože pracují (nekvalifikovaní učitelé). Pomoc asistentů by spočívala především v půjčování
poznámek, pomoc s informacemi apod.
Dr. Randa zahajuje debatu. Nikdo se nevyjádřil.
(13 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
Aklamační hlasování 4 – hlasování o vyhlášení dodatečného přijímacího řízení.

4. Hlasování o připojení k Memorandu akademických senátů
Dr. Randa seznamuje s dalším bodem zasedání. Jedná se o připojení k Memorandu akademických
senátů. Dokument byl zaslán členům AS FPE, byla tedy možnost se s ním dopředu seznámit. Sdružení
senátů nebude mít volené vedení a jeho úkolem je spolupracovat s děkany pedagogických fakult. Bude
následovat další jednání, které se uskuteční na konci dubna v Hradci Králové.
Dr. Randa zahajuje debatu. Nikdo se nevyjádřil.
(13 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
Aklamační hlasování 5 – hlasování o připojení k Memorandu

5. Různé
a) Informace z vedení FPE
Doc. Coufalová seznamuje se zprávami z vedení FPE. 23. 3. 2015 se uskutečnilo jednání s vedením
univerzity. Během těchto jednání byla opět otevřena otázka dislokace.
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Proběhly také s rozhovory s pracovníky na FPE. Navazovat budou rozhovory s vedoucími kateder.
Hovořit se bude o akreditaci, o personální strategii a rozpočtu 2015.
Významným tématem byt rozpočet na rok 2015. Na Vědecké radě ZČU byl projednávám návrh na
udělení čestného doktorátu pro profesorku FPE.
Mezi další významná témata patří propadovost počtu studentů. Přijetí nekvalifikovaných učitelů
dopomohlo k tomu, že nám v letošním roce klesl počet studentů. S velkou pravděpodobností se to
negativně odrazí v budoucnosti, protože propadovost je velmi sledovaný jev.
V nejbližší době se v Hradci Králové bude konat jednání Asociace děkanů pedagogických fakult.
Zúčastní se i ministr MŠMT. Na tato jednání jsou zváni i předsedové AS ped. fakult.
Dr. Randa zahajuje debatu. Doc. Votík se dotazuje na budoucí dislokací. Do budoucna se plánuje
spojování pracovišť tělesné výchovy. Jaké je stanovisko FPE k dislokaci? Doc. Coufalová uvádí, že
vedení FPE upřednostňuje současný stav – tedy zůstat v budovách ve městě.
b) Informace z AS ZČU
S informacemi z AS ZČU seznamuje dr. Randa. Hlavním bodem bylo schválení rozpočtu, rozpočet byl
schválen. Dále se jednalo o uvolnění financí pro GRAS. Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebyl
GRAS vyčerpán, byla částka dorovnána na 1 milion Kč.
Doc. Richtr seznamuje senát s informacemi o neplatných volbách na FF.
Dr. Randa otevírá debatu. K problematice neplatných voleb se vyjadřuje dr. Stočes a dr. Nováková.
c) Informace z SK AS FPE a SKVAIP
Informace z SK přednesla Bc. Alena Kašáková, která uvedla, že proběhl 18. semestrník UU. Tento
semestrník byl netradiční z toho důvodu, že se konal ve dvou termínech.
Předsedkyně se zmínila o spolupráci SK AS ZČU. Více informací u Simony Egriové. Dr. Randa
otevírá debatu. Nikdo se nevyjadřuje.
d) Různé
Dr. Randa seznamuje s informacemi o volbách kandidáta na děkana FPE ZČU. Sešly se tři návrhy na
dva kandidáty.
Předseda AS FPE děkuje senátorům.
Předseda AS FPE RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., přečetl návrh usnesení z jednání senátu.

V Plzni dne 8. 4. 2015

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

-

Zapsala:
Bc. Hana Vastlová

hlasovací tabulka z 11. zasedání AS FPE
usnesení z 11. zasedání AS FPE
memorandum
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Příloha 1: hlasovací tabulka z 11. 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

1
+
+
+
X
X
+
X
+
X
X
X
+
+
+
X
+
O
X
X
X
+

+ ... pro, – ... proti, O ... zdržel se hlasování, X ... nepřítomen

4

2
+
+
+
X
X
+
X
+
X
X
X
+
+
+
X
+
+
X
X
X
+

3
+
+
+
+
X
+
X
+
+
X
X
+
+
+
X
+
+
X
X
X
+

4
+
+
+
+
X
+
X
+
+
X
X
+
+
+
X
+
+
X
X
X
+

5
+
+
+
+
X
+
X
+
+
X
X
+
+
+
X
+
+
X
X
X
+

6
+
+
+
+
X
+
X
+
+
X
X
+
+
+
X
+
+
X
X
X
+

AS FPE ZČU v Plzni

8. 4. 2015

Příloha 2: Usnesení z 11. zasedání AS FPE
Akademický senát na svém 11. zasedání konaném dne 8. dubna 2015:
1. Schvaluje:
a) Zápis z 10. jednání z 4. 3. 2015.
b) Rozpočet.
c) Vyhlášení dodatečného přijímacího řízení.
d) Připojení k Memorandu akademických senátů.
2. Bere na vědomí:
a) Informace z vedení FPE ZČU.
b) Informace z AS ZČU přednesené doc. Richtrem a dr. Randou.
c) Informace ze studentské komory AS FPE přednesené Bc. Kašákovou.
3. Doporučuje:
a) Vedení fakulty zvýšenou pozornost získávání prostředků z mobilit.
Aklamační hlasování 6 – usnesení
AS schvaluje usnesení (13 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
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Příloha 3: Memorandum
Memorandum o ustavení
Unie akademických senátů pedagogických fakult České republiky
Preambule:
Unie akademických senátů Pedagogických fakult České republiky (dále jen UAS) vznikla na základě
usnesení akademických senátů fakult ČR o připojení k Memorandu a zapojení do činnosti UAS.
Čl. I
Cíle a činnost
a) UAS je neformální platformou akademických senátů pedagogických fakult České republiky
(dále jen i AS nebo AS PdF).
b) Základním cílem UAS je vytvoření prostoru pro koordinaci činností jednotlivých
akademických senátů pedagogických fakult České republiky ve věcech společného zájmu.
c) Hlavními cíli UAS je zajištění rovného a trvale udržitelného způsobu financování přípravy
budoucích učitelů, adekvátní ohodnocení vědecké činnosti směřující k inovacím výukového
procesu a udržení a posílení role pedagogických fakult jakožto garantů kvality pregraduální
přípravy i celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků.
Čl. II
Spolupráce
a) UAS spolupracuje s Asociací děkanů pedagogických fakult České republiky.
b) UAS projednává otázky společného zájmu s představiteli politického a veřejného života,
zejména s příslušnými členy a orgány Parlamentu ČR, vlády ČR a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.

a)

b)
c)

d)

e)
f)

Čl. III
Pravidla činnosti
K účasti v UAS se může přihlásit každý akademický senát pedagogické fakulty v ČR na
základě pravidel stanovených ve volebním a jednacím řádu daného senátu. Informace o
přistoupení k UAS předává předseda příslušného senátu předsedovi AS PdF UHK a ostatním
AS PdF v ČR. UAS je založena dnem, kdy k ní přistoupí nadpoloviční většina AS PdF z ČR.
Každý ze zúčastněných akademických senátů může předkládat návrhy a podněty k činnosti
UAS, v případě nutnosti i k projednání per rollam.
Každý ze zúčastněných AS může navrhnout konání sněmu UAS. Sněm je svolán, pokud návrh
podpoří nadpoloviční většina AS. Pořadatelem a organizátorem jednání sněmu je AS, který
návrh předložil. Sněmu UAS se může zúčastnit jakýkoliv počet členů jednotlivých AS,
v případě hlasování v UAS disponuje každý AS jedním hlasem. Usnesení a další dokumenty
UAS jsou přijaty v případě, kdy s nimi souhlasí dvoutřetinová většina všech akademických
senátů UAS podle pravidel stanovených v jednacím řádu daného AS.
Činnosti související s jednotlivými usneseními koordinuje vždy AS, který přednesl návrh
usnesení. UAS svým usnesením může s jejím souhlasem pověřit příslušnou osobu, zpravidla
předsedu některého AS, zastupováním UAS v konkrétní záležitosti a v rozsahu stanoveném
daným usnesením UAS.
Náklady na činnost UAS i náklady na konání sněmu UAS jsou vždy hrazeny jednotlivými AS.
Členové UAS se zavazují zveřejnit Memorandum, jakož i další dokumenty přijaté UAS na
webovém portálu informujícím o činností svého AS.
6

