Zápis z 2. jednání pléna AS FPE

7. 2. 2018

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Zápis z 3. jednání pléna AS FPE volebního období 2017–2018
Termín konání: 7. 3. 2018
Místo a čas konání: místnost VC308 od 14:00 do 17:30 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 15 členů
Omluveno: 6 členů
Neomluveno: 0 členů
AS FPE byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Hosté: prorektor doc. Ladislav Čepička, Ph.D., děkan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., PaedDr.
Vladimír Sirotek CSc., tajemník Ing. Pavel Mičke, Ph.D., doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Omluveni: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D., prof. RNDr. Michal Mergl, CSc., doc. PaedDr.
Naděžda Morávková, Ph.D., Mgr. Milan Podpera, Ph.D., Mgr. Jan Baťko, Bc. Filip Frank
Členové akademické obce: RNDr. Václav STACKE, Ph.D., Mgr. Radek Zeman, Mgr.
Václav SALCMAN, Ph.D., doc. PaedDr. Dana PFEIFEROVÁ, Ph.D.
Program jednání:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z 2. jednání pléna AS FPE
3. Nevyhovující stravování v budově Klatovská
4. Tělesná výchova a sport na ZČU
5. Změna statutu FPE ZČU
6. Plán realizace strategického záměru na rok 2018
7. Výroční zpráva o hospodaření
8. Základní informace o rozpočtových pravidlech
9. Akreditace - aktuální stav
10. Zpráva z ustavujícího zasedání Rady vysokých škol
11. Zprávy ze studentské komory
12. Zprávy z vedení FPE
13. Zprávy z AS ZČU
14. Různé
Průběh jednání:
Předseda senátu doc. P. Mentlík zahájil jednání AS FPE a určil skrutátory dr. J. Krotkého a dr.
M. Svobodu.
1. Schválení programu
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Předseda senátu doc. P. Mentlík otevřel diskusi o programu. Uvedl, že studenti požádali o
zařazení bodu k nevyhovujícímu stravování v budově Klatovská a že navrhuje zařazení tohoto
bodu hned na úvod jednání senátu.
Vzhledem k tomu, že se neobjevily další návrhy, dal předseda senátu doc. P. Mentlík hlasovat
o programu.
Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program 3. jednání pléna AS FPE.
Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 3. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomen, pro: 14 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: program byl schválen.
2. Schválení zápisu
Předseda senátu doc. P. Mentlík uvedl, že do zápisu byly zapracovány připomínky pana
děkana dr. M. Randy a dr. T. Jakeše. Zeptal se, zda jsou další připomínky.
Dr. T. Jakeš se zeptal na to, proč byla do programu zařazená Výroční zpráva o hospodaření,
když nebyly včas zaslány podklady.
Doc. Mentlík nechal orientačně hlasovat o tom, zda někomu vadí zařazení bodu výroční
zpráva do programu a uvedl, že to spíše patřilo k předchozímu bodu. Proti zařazení
projednávání výroční zprávy do programu v orientačním hlasování hlasovali dva členové
senátu (dr. T. Jakeš a dr. J. Stočes).
Předseda senátu doc. P. Mentlík dále nechal hlasovat o zápise z 2. jednání pléna AS FPE.
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje zápis z 2. jednání pléna AS FPE.
Aklamační hlasování 2 (o zápise z 2. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomen, pro: 14 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: zápis byl schválen.
2. Nevyhovující stravování v budově Klatovská
Bc. P. Košik vystoupil v zastoupení předsedy studentské komory Mgr. Baťka a upozornil na
problematické zajištění stravování v budově Klatovská. Studentská kurie již na příštím
zasedání předloží návrh, jak situaci řešit. Dále upozornil na nedostatečnou kapacitu
stravovacích prostor na ZČU, na problematickou nutriční hodnotu jídel i problémy s
objednáváním. Jednou z variant je přesunutí prostor knihovny a rozšíření prostoru pro
stravování.
Dr. J. Stočes poznamenal, že by byl nerad, aby byla zrušena knihovna na FPE.
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Děkan dr. M. Randa již jednal o rozšíření bufetu - možné je využít prostory pod bufetem.
Druhý prostor je současný sklad knih. Tento sklad byl před několika lety vybaven novým
zařízením. Není jisté, že je reálné jej přeměnit na bufet. Děkan dr. M. Randa svůj příspěvek
uzavřel s tím, že předložené usnesení je obecné a lze jej podpořit.
Bc. P. Košik podotkl, že nechce nyní usnesením zabíhat do podrobností.
Předseda senátu doc. P. Mentlík vyjádřil souhlas s tím, že připravené usnesení je začátkem
pro další jednání. Zároveň otevřel téma k diskusi, zda do usnesení uvést i další problémy,
které řešíme v budovách Klatovská a Chodské.
Dr. M. Svoboda navrhl, aby byla témata oddělena - tj. aby na další problémy bylo připraveno
další usnesení.
Dále bylo otevřeno hlasování o usnesení dle návrhu studentů:
Usnesení 3:
Na základě podnětu studentské komory AS FPE konstatuje nevyhovující úroveň
stravování poskytovaného v objektu Klatovská. Úroveň je nevyhovující (kvalitou,
kapacitou, nutriční hodnotou jídel) a nedostatečná z pohledu stravování studentů a
zaměstnanců. AS FPE proto žádá kvestora ZČU o jednání a hledání společného řešení k
dané záležitosti, nejlépe na dalším zasedání AS FPE.
Aklamační hlasování 3 (o usnesení týkajícím se nevyhovující úrovně stravování)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomen, pro: 15 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
Dále proběhla diskuse ohledně dalších dílčích problémů, které jsou řešeny v rámci budov např. padající zdivo, mokrá omítka apod.
Tajemník Ing. P. Mičke se zeptal, zda jsou uváděné problémy zavedené v pasportizaci.
Děkan dr. M. Randa uvedl, jak byly řešeny dosavadní problémy. Popsal řešení dílčích
problémů s tím, že při hodnocení pracovníků na jaře na CBG požádal o dodání fotografií s
lokalizací, aby bylo možné záležitost vyřešit, dosud neobdržel... Poukázal na to, že nalezená
cihla na chodníku budovy Klatovská nebyla cihlou spadlou z budovy. Uvedl, že část
problémů je možné úspěšně řešit komunikací.
Proběhla diskuse o výměně klíčů, která byla realizována v poslední době a bylo spjata s
mnoha problémy. Výměna proběhla bez předchozího upozornění a pravděpodobně nedošlo k
výraznějším úsporám, které byly avizovány.
Děkan dr. M. Randa uvedl, že co se týká výměny klíčů, tak jednoznačně je tam chyba v
komunikaci. Pokud nejsou všechny klíče v pořádku - doporučil, aby proběhla schůzka se
zainteresovanými osobami. Zároveň vyzval, aby problémy, které se vyskytují, byly řešeny se
správcem budovy nebo s tajemníkem fakulty - není nutné ani rozumné je řešit rovnou s
vedením univerzity.
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Doc. Mentlík nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení 4:
AS FPE žádá kvestora ZČU o řešení situace související s údržbou a správou budov zejména v objektech Klatovská-Chodské.

Aklamační hlasování 4 (o usnesení týkajícím se řešení situace související s údržbou a
správou budov)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomen, pro: 13 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 2 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
3. Tělesná výchova a sport na ZČU
Předseda senátu doc. P. Mentlík uvedl bod jednání připomenutím průběhu jednání na
minulém senátu. Uvedl také, že předsednictvo AS FPE na svém zasedání dne 19. 2. 2018
přijalo usnesení týkající se TV a sportu na ZČU. Jednací řád přijetí tohoto usnesení umožňuje.
Nyní je třeba, aby senát usnesení přijal, aby nabylo platnosti.
Bc. P. Košik vystoupil za KTV s prezentací, ve které představil koncepci TV a sportu na
ZČU. Zmínil, že začátkem týdne proběhla tisková konference a bude odstartována road show
“Be a star”, v jejímž rámci budou studenti středních škol motivováni pro studium na ZČU.
Bude se to týkat i zahraničních studentů. Dále podrobně osvětlil, jak bude sport na ZČU
řešen, zmínil výslovnou podporu hejtmana Plzeňského kraje i primátora města Plzně. Dále
byly osloveny významné firmy pro spolupráci a sponzoring aktivit.
Prorektor doc. L. Čepička zdůraznil, že se jedná o zcela novou aktivitu ZČU.
Dr. J. Stočes se zeptal, jak to ovlivní neoborovou TV.
Prorektor doc. L. Čepička vysvětlil, že tato koncepce se týká všech studentů ZČU komunikujeme, že jsou zde výborné podmínky pro sport. Neoborová TV bude dále řešena.
Bc. P. Košik a zároveň i doc. J. Coufalová uvedli, že navrženým usnesením vyjádříme
podporu jednotné koncepci TV na ZČU a připravenost fakulty se na aktivitách v oblasti
rozvoje TV a sportu na ZČU podílet.
Dr. T. Jakeš upozornil na potřebu finanční rozvahy aktivit, pokud máme jednotnou koncepci
garantovat.
Prorektor doc. L. Čepička uvedl, že koncepce prezentovaná Bc. P. Košikem je
samofinancovatelná, naopak přináší na ZČU peníze a finanční rozvahy již byly v minulosti
připravovány.
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Studentka Kateřina Železná uvedla, že kolegové z KTS byli jednat na studentské komoře a
zeptala se, zda studentům bude FPE nabízet realizaci sportovních aktivit jinak než navrhuje
KTS. Bc. P. Košik a dr. V. Salcman vysvětlili, jak bude přesně nabídka pro studenty vypadat.

Usnesení 5:
AS FPE podporuje a schvaluje navržený koncept „Jednotná koncepce tělesné výchovy a
sportu na ZČU zajišťovaná CTVS.“ Koncepce bude realizována a garantována CTVS
(Centrem tělesné výchovy a sportu) na Fakultě pedagogické, nyní KTV.

Aklamační hlasování 5 (o usnesení týkajícím se koncepce TV)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomen, pro: 15 členů, proti: 0
člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
4. Změna statutu FPE ZČU
Bod jednání představil děkan dr. M. Randa. Konkrétně bude ve statutu změněn název
některých pracovišť. Ani v jednom případě se nepředpokládá změna zkratky.
Usnesení 6:
Senát FPE schvaluje navrženou změnu statutu fakulty, konkrétně navržené změny
názvů kateder hudební a výtvarné kultury, ruského a francouzského jazyka a katedry
tělesné a sportovní výchovy.
Aklamační hlasování 6 (o změně statutu fakulty)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomen, pro: 15 členů, proti: 0
člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
5. Plán realizace strategického záměru na rok 2018
Pan děkan dr. M. Randa uvedl, že aktualizace dlouhodobého záměru byla projednávána s
předsedkyní komise pro strategii a rozvoj fakulty dr. G. Klečkovou a předsedou AS doc.
Mentlíkem a bylo dohodnuto dopracování některých otázek, takže navrhuje odložení
hlasování až na příští jednání senátu.
Předsedkyně komise pro strategii a rozvoj fakulty dr. G. Klečková tento názor podpořila.
K podkladům dodaným panem děkanem se dopisem vyjádřil prof. M. Mergl a upozornil na
problémy v tvůrčí činnosti na FPE.
Dr. J. Krotký upozornil, že propad u některých kateder zapříčinila změna metodiky.
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Dr. J. Kohout vyjádřil souhlas s názorem dr. J. Krotkého. Připomenul, že metodika aktuálně
není přesně známá a není jasné, jak se dále rozhodovat.
Doc. D. Pfeiferová upozornila, že by měla fakulta pečlivě zhodnotit, kdo z pracovníků má
publikace na Web of Science a ty podpořit a uvést je do akreditačního spisu.
Dr. J. Stočes je přesvědčen, že metodika není hotová, ale základní zaměření dalšího
hodnocení tvůrčí činnosti je jasné. Důležité jsou zahraniční publikace, publikace v databázi
Scopus apod.
Dr. J. Kohout upozornil na to, že některé publikace na Web of Science nemají dostatečnou
úroveň - týká se to především příspěvků do sborníků (typ D).
Doc. P. Mentlík uvedl, že ve strategickém záměru je nastíněn postup, jak zvýšit tvůrčí
výstupy na FPE a jak vytvořit vědecké týmy okolo osobností, které jsou schopny publikovat
excelentní výstupy. Prezentoval dále tabulku (k dispozici v úložišti AS FPE), ve které byly
uvedeny výstupy pracovníků FPE uvedené na Web of Science.
Děkan dr. M. Randa uvedl, že je mu líto, že nebyl dopředu s prezentovaným dopisem prof. M.
Mergla seznámen, přestože je mu dopis adresován - mohl by rovnou odpovědět na dané
otázky.
Doc. P. Mentlík navrhl, aby se senát zabýval tvůrčí činností na příštím zasedání senátu.
Dr. J. Kohout uvedl, že zatím není jasné, jak budou fungovat multioborové týmy na ZČU.
6. Výroční zpráva o hospodaření
Tajemník Ing. P. Mičke uvedl bod jednání a představil zpracovanou výroční zprávu o
hospodaření.
Doc. J. Coufalová upozorňuje, že na str. 7 je vidět, jak vypadal příspěvek na vzdělávací
činnost a je tam vidět, jak vznikl dluh fakulty. Problémy způsobil pokles prostředků z roku
2009 do roku 2010 o 18 mil. z roku na rok. Následky si neseme dodnes.
Tajemník uvedl, že deficit z roku 2010 splácíme - letos jsme opět zaplatili 1 mil. korun.
Aktuálně máme splaceno 5 mil.z 12 mil.
Dr. Stočes se dotazuje, nakolik kladný hospodářský výsledek ovlivnil projekt F. Dá se
očekávat, že projekt F bude mít fakulta i v roce 2018?
Děkan dr. M. Randa uvedl, že ano, bez projektu F bychom byli v záporu. Vedení univerzity s
projektem F počítalo v rozpočtu. Na MŠMT se nyní řeší, zda projekt F byl skutečně využit
tak, jak měl být. Není možné v tuto chvíli říci, jak to bude vypadat nadále. V ministerském
rozpočtu je na projekt F plánována zhruba stejná částka jako v roce 2017.
Dr. J. Kohout se dotazoval, jak vznikl velmi pozitivní výsledek na děkanátu.
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Tajemník Ing. P. Mičke odpověděl, že rozpočet děkanátu především ovlivnil projekt F a další
realizované projekty.
Prorektor doc. L. Čepička řekl, že MŠMT zatím nesdělilo, jak bude nadále postupovat.
Uvažuje se o systémové podpoře fakult vzdělávajících učitele.
Předseda senátu doc. P. Mentlík dále přistoupil k hlasování.
Usnesení 7:
AS FPE schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2017.
Aklamační hlasování 7 (schválení výroční zprávy o hospodaření)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomen, pro: 13 členů, proti: 0
člen, zdrželo se: 1 člen.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
7. Základní informace o rozpočtových pravidlech
Tajemník Ing. P. Mičke uvedl tento informativní bod o rozpočtových pravidlech FPE. Změna
nezaručí, že na začátku roku budou mít jednotlivé katedry v rozpočtu dostatek prostředků pro
pokrytí veškerých nákladů. Základem by ale bylo, že katedry by musely věnovat větší
pozornost sestavování plánu nákladů a výnosů.
Doc. P. Mentlík se zeptal, kdo byl v komisi, která metodiku připravila.
Dr. T. Jakeš vysvětlil další podrobnosti k metodice.
Doc. P. Mentlík uvedl, že je překvapen, že předseda senátní komise pro rozpočet a
ekonomiku, který by měl být nezávislý na vedení, je zároveň členem rozpočtové komise
vedení.
Dr. T. Jakeš argumentoval, že takto lepší možnost ovlivnit přípravu dokumentů a bránit
akademickou obec.
Doc. J. Coufalová podotkla, že každý model financování souvisí se situací, ve které se fakulta
nachází. Uvádí, že v textu uvedené riziko “hrozící nebezpečí zakonzervování stávajícího
stavu” je velmi aktuální a nebezpečné.
Dr. G. Klečková uvedla, zda by bylo potřeba namodelovat dopad na vybrané katedry a že má
trochu obavu, že na vedoucí kateder bude kladena velká zodpovědnost.
Děkan dr. M. Randa zdůraznil, že na vedoucí kateder je touto metodikou dána větší
zodpovědnost, ale i pravomoc rozdělit bonus.
Dr. J. Stočes zmínil, že se domnívá, že tato metodika v situaci, kdy rozpočet bude pro nás
velmi nevýhodný, příliš neřeší.
Doc. P. Mentlík se zeptal, zda víme jistě, že lidé na katedrách jedou na plný výkon a skutečně
chceme zakonzervovat stávající systém.
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Děkan dr. M. Randa uvedl k připomínce dr. J. Stočese, že rozpočtovou změnu je možné
udělat jen v situaci, kdy jsme na tom dobře. Právě proto je změna předkládána nyní.
Doc. D. Pfeiferová se zeptala, zda v metodice bude zohledněna i akreditační úspěšnost.
Zmínila, že nyní to, že KNJ má akreditované studium pro střední školu, je velmi nevýhodné v
situaci, kdy ostatní obory pro střední školu akreditované nemají a není, jak koncipovat
oborové kombinace.
Děkan dr. M. Randa uvedl, že samozřejmě je výhodné mít studium pro střední školu, protože
tak katedra může mít celkově více studentů.
8. Akreditace - aktuální stav
Proděkan dr. V. Sirotek uvedl bod jednání a shrnul dosavadní průběh příprav akreditace
studijních programů. Již byl na NAÚ odeslán jeden studijní program double degree
Pedagogika pohybové prevence (KTV). Dále j připravováno celkem 20 bakalářskéch
studijních programů, 1 magisterský studijní program (Učitelství pro 1. st. ZŠ), 1 navazující
magisterský program Učitelství pro ZŠ se 16 specializacemi, 11 navazujících magisterských
programů Učitelství pro střední školy a 1 doktorský program Hudební teorie a pedagogika na
KHK.
Na akreditačním materiálu na úrovni programu ve STAG pracují proděkan dr. V. Sirotek a dr.
J. Vaňková. Na sebehodnotící zprávě pracuje dr. E. Pasáčková. Dále spis doplní katedry.
Spis musí projít schválením senátem a vědeckou radou. Předpokládáme schválení senátem v
květnu nebo v červnu, aby se spis mohl v červnu odeslat na MŠMT. Spis následně musí
schválit Rada pro vnitřní hodnocení ZČU před odesláním na NAÚ.
Doc. P. Mentlík se zeptal, zda byl dodržen termín dodání podkladů ze strany kateder.
Proděkan Sirotek uvedl, že termín byl dodržen všemi katedrami, ale podklady byly dodány v
různé kvalitě.
Doc. D. Pfeiferová se pokusila zhodnotit návrh pedagogicko-psychologického bloku podle
obecných kritérií pro hodnotitele a má připravené poznámky, ve kterých ohledech je potřeba
pedagogicko-psychologický blok upravit, aby byl schválen.
Děkan Dr. M. Randa navrhuje, zda by nebylo lepší, aby paní doc. D. Pfeiferová vše
prodiskutovala na schůzce s panem proděkanem dr. V. Sirotkem a nebylo to vše podrobně
projednáváno přímo na senátu.
Doc. D. Pfeiferová zdůraznila, že je potřeba to projednat hned, protože není dostatek času.
Uvedla dále připomínky, které se týkají především publikační činnosti některých
přednášejících a apelovala na vedení fakulty, aby ještě zvážili přednášející a garanty
některých předmětů pedagogicko-psychologického bloku vzhledem k jejich publikační
činnosti.
Děkan Dr. M. Randa přítomné senátory ujistil, že publikační činnost jmenovaných pracovníků
KPG a KPS odpovídá očekávaným standardům a že v tomto smyslu nepředpokládá problémy.
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9. Zpráva z ustavujícího zasedání Rady vysokých škol
Doc. J. Coufalová podala zprávu o ustavujícím sněmu Rady vysokých škol, který se konal dne
25. 1. 2018. Nejvíce se nás týká komise pro přípravu učitelů - předsedkyní komise je doc.
Vilma Novotná. Doc. Coufalová je místopředsedkyní této komise a dále zastupuje Radu
vysokých škol v komisích MŠMT, které řeší především projekty OP VVV.
10. Zprávy z vedení FPE
Děkan dr. M. Randa uvedl, že v Plzni proběhla schůze Asociace děkanů pedagogických fakult
a při té příležitosti se stal se předsedou této asociace. Dále proběhla schůzka s předsedou
Asociace hejtmanů a se zástupci NAÚ.
Vzhledem k pokročilé hodině jednání předseda senátu doc. P. Mentlík slíbil děkanovi dr. M.
Randovi, že vedení fakulty bude mít při příštím jednání také prostor v úvodu jednání podobně jako studentská komora.
11. Zprávy z AS ZČU
Doc. P. Mentlík stručně zmínil, že senát projednával zprávu o vnitřním hodnocení, ze strany
technických fakult byla řada připomínek. Byla projednávána problematika TV a sportu. Dále
byla projednávána metodika rozpočtu.
K bodu Různé nebyly žádné příspěvky.
Předseda senátu doc. P. Mentlík na závěr představil jednotlivá usnesení z jednání (viz příloha
2), a nechal o nich en bloc hlasovat.
Aklamační hlasování 8 (o návrhu usnesení z 3. jednání pléna senátu).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 13 členů, 8 nepřítomen, pro: 13 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 3. pléna AS FPE byl schválen.
Předseda senátu doc. M. Mentlík poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání
senátu.

V Plzni dne 7. 3. 2017

Zápis vyhotovili:
PhDr. L. Rohlíková, Ph.D.
tajemnice AS FPE

Schválil:
doc. P. Mentlík, Ph.D.
předseda AS FPE

Mgr. J. Krotký, Ph.D.
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člen předsednictva AS FPE
Přílohy:
Příloha 1: Hlasovací tabulka z 3. jednání pléna AS FPE
Příloha 2: Usnesení z 3. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 3. jednání pléna AS FPE
Členové AS FPE
Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jana Coufalová,
CSc.
PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Mentlík,
Ph.D.
prof. RNDr. Michal Mergl,
CSc.
doc. PaedDr. Naděžda
Morávková, Ph.D.
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.
Mgr. Jan Baťko
Bc. Filip Frank
Viola Hampejsová
Bc. Petr Košik
Bc. Tomáš Průcha
Natálie Vlasáková
Jan Walter
Kateřina Železná

+
O
X
N

1
X
+

Pořadí aklamačních hlasování
2
3
4
5
6
7
X
X
X
X
X
X
+
+
O
+
+
+

8
X
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
+
+
+
X
X
+
+
+
+
+
X

X
+
+
+
X
X
+
+
+
+
+
X

X
+
+
+
X
X
+
+
+
+
+
+

X
+
+
+
X
X
+
+
+
+
+
O

X
+
+
+
X
X
+
+
+
+
+
+

X
+
+
+
X
X
+
+
+
+
+
+

X
+
O
+
X
X
+
+
+
+
+
X

X
+
+
+
X
X
+
+
+
X
+
X

pro
proti
zdržel se hlasování
nepřítomen
byl přítomen, ale
hlasování se
nezúčastnil
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Příloha 2: Usnesení z 3. jednání pléna AS FPE
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje program 3. jednání pléna AS FPE.
Usnesení 1:
AS FPE schvaluje zápis z 2. jednání pléna AS FPE.

Usnesení 3:
Na základě podnětu studentské komory AS FPE konstatuje nevyhovující úroveň stravování
poskytovaného v objektu Klatovská. Úroveň je nevyhovující (kvalitou, kapacitou, nutriční
hodnotou jídel) a nedostatečná z pohledu stravování studentů a zaměstnanců. AS FPE proto
žádá kvestora ZČU o jednání a hledání společného řešení k dané záležitosti, nejlépe na dalším
zasedání AS FPE.

Usnesení 4:
AS FPE žádá kvestora ZČU o řešení situace související s údržbou a správou budov - zejména
v objektech Klatovská-Chodské.
Usnesení 5:
AS FPE podporuje a schvaluje navržený koncept „Jednotná koncepce tělesné výchovy a
sportu na ZČU zajišťovaná CTVS.“ Koncepce bude realizována a garantována CTVS
(Centrem tělesné výchovy a sportu) na Fakultě pedagogické, nyní KTV.

Usnesení 6:
Senát FPE schvaluje navrženou změnu statutu fakulty, konkrétně navržené změny názvů
kateder hudební a výtvarné kultury, ruského a francouzského jazyka a katedry tělesné a
sportovní výchovy.

Usnesení 7:
AS FPE schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2017.
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