Zápis z 2. jednání pléna AS FPE

19. 2. 2018

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Zápis z 11. jednání pléna AS FPE volebního období 2017–2019
Termín konání: 6. 2. 2019
Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do 17:30 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 17 členů
Omluveni: 4 členi
Neomluveno: 0 členů
AS FPE byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Hosté: Ing. Pavel Mičke, RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Michaela Voltrová, Dr. phil,
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček - rektor ZČU, RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. - děkan FPE,
doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc., doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., PhDr. Miroslav Breitfelder,
Ph.D., Mgr. Václav Salcman, Ph.D., PaedDr. Helena Východská
Omluveni: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Mgr. Daniela Benešová, Ph.D., doc. PaedDr. Jana
Coufalová, CSc., Bc. Kateřina Železná
Program jednání:

1. Schválení programu
2. Schválení zápisu
3. Vystoupení rektora ZČU
4. Vyjádření k návrhu novelizace zákona o pedagogických pracovnících
5. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana
6. Termíny jednání senátu v letním semestru 2019
7. Představení plánu realizace strategického záměru FPE pro rok 2019
8. Seznámení s návrhem nové metodiky rozpočtu FPE
9. Informace o akreditaci
10. Informace o rekonstrukci budov
11. Zprávy z AS ZČU
12. Zprávy z vedení fakulty
13. Zprávy ze studentské komory
14. Různé
Průběh jednání:
Předseda senátu doc. RNDr. P. Mentlík, Ph.D. (dále jen předseda) zahájil jednání AS FPE,
přivítal senátory a hosty a představil návrh programu jednání. Určil skrutátory dr. J. Stočese a
Bc. V. Hampejsovou a dále oznámil, že vzhledem k absenci dr. L. Rohlíkové bude zápis z
tohoto jednání pořizovat dr. J. Krotký.
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1. Schválení programu
Předseda nechal dále hlasovat o programu jednání. Bylo přijato následující usnesení:
Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program zasedání pléna 6. 2. 2019 v předloženém znění.
Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 11. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomno, pro: 15 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: program byl schválen.
2. Schválení zápisu
Předseda oznámil, že k zaslanému zápisu byly zaslány drobné připomínky dr. V. Sirotka a Ing.
P. Mičkeho a nechal o upravené podobě zápisu hlasovat.
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje zápis z 10. zasedání pléna.
Aklamační hlasování 2 (o zápise ze 10. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomno, pro: 15 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: zápis byl schválen.
3. Vystoupení rektora
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (dále jen rektor) uvedl: příspěvek z ministerstva je určen pro
dva typy fakult, pedagogické a lékařské. Příspěvek FPE dostane za podmínky, že se přihlásí k
závazkům (pozn. vyplývajících z dopisu P. Dolečka náměstka MŠMT k účelové dotaci k podpoře
vysokoškolského vzdělávání v celospolečensky potřebných studijních programech
připravujících vybrané profese, zejména lékaře a učitele). Tento závazek podepisuje rektor a
děkan. Rektor uvádí, že podepíše dokument, jen pokud senát schválí plnění závazku (na
dnešním jednání). Závazky jsou vyjádřeny zejména v níže uvedeném bodě 3:
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Doc. Morávková připomíná existenci systému hodnocení pracovníků. Zároveň klade dotaz o
možnosti směřování podpory především do tarifní složky mzdy. Rektor: nemám to v
kompetenci, toto musí realizovat děkan. Rektor na to nemá nástroj. Doc. Morávková shrne
situaci kolem tarifních mezd na FPE. Rektor souhlasí s posílením stability ve formě zvýšení
tarifní mzdy. Nicméně připomíná, že on to nemůže vymáhat.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (dále jen děkan) shrnuje svá jednání na MŠMT: konstatuje, že
v roli předsedy asociace děkanů pedagogických fakult vedl jednání s ministerstvem ohledně
příspěvku pro lékařské a pedagogické fakulty. Současná podoba je výsledkem jednání a
opakovaně prosazoval i to, aby byly prostředky použity v mzdové oblasti na navýšení tarifů.
Za dobu působení stávajícího vedení fakulty již byly tarify několikrát zvýšeny (celkem o cca
6 000 Kč na akademického pracovníka). V poslední fázi (od 1. 1. 2019) byly zvýšeny tarify jen
u nejnižší kategorie (bez Ph.D.), a to nad zaručenou mzdu. Snížilo se nám tím rozpětí mezi
tarify, což chceme dále řešit. Děkan podpořil růst tarifní složky mzdy na FPE.
Předseda uvedl vyjádření strategické komise (Dr. Klečková).
Dr. Klečková představila usnesení strategické komise:
Vyjádření strategické komise: Členové komise se domnívají, že fakulta by měla zapracovat do
PRSZ19 všechny body uvedené v prohlášení MŠMT, ale následně i nastavit vnitřní mechanismy
tak, aby bylo možno plnění těchto bodů sledovat a kontrolovat, a tím pádem jednoduše dokládat
MŠMT plnění závazků a nárokovat si příspěvek v plné výši případně i v následujících letech.

Děkan se vyjádřil k formulaci usnesení zejména o části věty, “o tom, že to fakulta bere vážně”,
neboť vedení FPE vše bere vážně a zejména závazek pro poskytnutí dotace. Dále uvádí: “na
jednáních se o tom mluvilo, hlavní bod je bod jedna (tedy zásadní), ale ostatní jsou také důležité.
Preferuji peníze zejména v platech - tarifních mzdách”.
Předseda upozorňuje, že se jedná o nástroje vedení (strategické) pro plnění deklarovaných cílů.
Předseda dále upozorňuje na novou metodika rozpočtu - ta byla předložená rozpočtové komisi
na AS ZČU. Senátoři za FPE v AS ZČU tuto metodiku podpořili.
Rektor: charakterizuje metodiku a její problematiku - upozorňuje na vnější vlivy. Zejména jsou
v nové metodice zapracovány: 1. princip - stabilizace, 2. princip - kde vedení zohlední své
strategické záměry.
Rektor uvádí, že tímto uvolnili možnost korigovat rozpočet v nějakém omezeném rozsahu.
Obecně metodika rozpočtu ZČU vznikla již před dlouhým časem a nereflektuje nové výzvy a
možnosti.
Děkan: o záležitosti metodiky se jednalo na kolegiu rektora, myšlenku změn vnímáme jako
pozitivní. Děkan podporuje stabilizační kroky v nové metodice, ale upozorňuje, že v návrhu
nejsou žádné mantinely. Uvádí, že bez mantinelů by nemohl podobnou metodiku aplikovat
v rámci fakulty. Jako příklad použil modelový výpočet podle rozpočtových pravidel a pak
v duchu návrhu metodiky ZČU rozhodnout o přesunu části prostředků CBG na jiné katedry,
což nepovažuje za vhodné
Rektor: budeme stále hledat transparentní řešení a chceme určité mantinely nastavit. Ovšem vše
musí probíhat transparentně.
Předseda přerušuje diskusi a upozorňuje na narozeniny p. děkana Dr. Miroslava Randy (60),
celý senát se připojuje ke gratulaci.
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Dr. Východská: navrhuje doc. Mentlíka - předsedu AS FPE do komise k inovaci metodiky
rozpočtu. Předseda doc. Mentlík, slibuje, že se o věc bude zajímat a bude inovaci sledovat. K
tomu dodává, že reflektuje názory tajemníka FPE Ing. P. Mičkeho.
Dr. Jakeš rozvíjí znovu debatu k tarifní mzdě. Upozorňuje, že jsme fakultou, která odvádí
nejvíce prostředků na “servis”. Zároveň upozorňuje na rizika stabilizačních kroků.
Předseda představuje kroky v Metodice tvorby rozpočtu přerozdělující finance z MŠMT a na
ZČU. Uvádí, že každý krok, který oslabuje stávající (starou) metodiku, která je pro FPE
dlouhodobě nevýhodná, podporuje.
Dr. Voltrová předkládá otázku na p. děkana na doplnění čísel ohledně průměru mzdy na fakultě.
Konkrétně “kde se bere průměr 34 769 Kč (41 699 Kč včetně projektů)“.
Děkan uvádí: naše tarify jsou bez Ph.D. 24 180 Kč, s Ph.D. 25 000 Kč, docenti a profesoři 27
000 Kč - toť stávající stav. Dr. Voltrová se ptá na rozdíl k udávaným 34 799 Kč.
Děkan a tajemník FPE vysvětlují, že částka obsahuje: odměny, příplatky, fond F, i peníze z
1311 a 1315.
Předseda znovu dodává: “tarify jsou obecně nízké a je třeba je zvýšit, vedení s tím souhlasí”.
Děkan připomíná, že částka do mezd se meziročně zvýšila (fond F), chce tyto peníze využít do
tarifů, což nebylo možné, když přišly projektově až během letních měsíců.
Dr. Stočes: PRSZ (strategický záměr fakulty) - přijde na řadu na příštím senátu, p. děkan toto
potvrdil na jednání AS FPE 6.3., dnes jej stručně představí.
Předseda upozorňuje na změnu, kde finance z fondu F byly rozdělovány a diskutovány na konci
roku a nově by měly být rozdělovány na začátku roku. Stejně tak by měla být transparentně
definována pravidla na rozdělení.
Děkan se vyjádřil ve smyslu, že pravidla (na rozdělení F) transparentní byla, a upozornil, že je
schválil předchozí senát.
Předseda vyjádřil pochyby nad transparentností, definuje příklad propagačních výstupů na
webu fakulty…. jako výstupy 3. role.
Dr. Voltrová: navazuje otázkou, jestli to bude skutečně tak, že vedení předem rozklíčuje
položky (zejména zmiňuje 3. roli) a dá metodiku transparentně předem vědět.
Děkan odpovídá ve smyslu, že se vedení FPE snažilo podle strategických dokumentů rozdělit
přidělené prostředky a upozorňuje, že významné akce by se měly objevit na webu. Děkan chválí
konferenci germanistů - příklad pro zdárnou publikaci na webu FPE. Upozorňuje, že akce
musíme ne jen realizovat, ale také medializovat. Otázkou je, pomocí jakých nástrojů, můžeme
je diskutovat. (pozn. info.zcu.cz, kalendář akcí atd.).
Děkan připomíná, že pokud budou stávající rozpočtová pravidla, bude muset vedení FPE
sanovat některé katedry nesystémově.
Předseda vyjadřuje pochyby o detailech přerozdělování fondu F na konci roku. Připomíná, že
detaily nebyly řešeny.
Děkan nabízí k diskusi pravidla pro přerozdělování.
Dr. Klečková dává podnět k úpravě usnesení s odůvodněním, že není zřejmá odpovědnost.
Děkan vyvrací obavy a předseda podává vysvětlení - Fakulta jako celek plní závazky a senát je
bude kontrolovat.
Doc. Morávková upozorňuje, že chybí zpětná odezva o plnění cílů kateder v rámci 1311,
odkazuje se na podbody v rámci odstavce 3. výzvy z MŠMT.
Dr. Stočes připomíná, že jsme v dlouhodobém záměru měli vytvoření vnitřní metodiky pro
hodnocení publikačních výstupů. Zároveň upozorňuje na metodiku hodnocení VaV hodnocené výstupy - pouze WoS (1. a 2. kvartil) a Scopus. Shrnuje, že nemáme jistoty, co bude
a jak to bude hodnoceno.
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Předseda doplňuje, že vnitřní metodika hodnocení VaV na fakultě zatím chybí. Cílem bylo
podpořit právě výstupy, co se počítají pro FPE, i když nejsou hodnocené v rámci oficiální
metodiky VaV (pozn. např. učebnice).
Dr. Kohout potvrzuje tvrdost státního systému hodnocení a upozorňuje, že v systému dokonce
nejsou ani výstupy Scopus. Finance kateder ve 1311, kterých katedry dosáhly, jsou zatím
zafixovány a nárůst metodikou 17 bude max. cca 3 %, pokud s tím neudělá něco vnitřní
metodika ZČU.
Bc. Košik navrhuje změnu v usnesení, ale návrh nebyl v rámci diskuse přijat. Návrh se jeví
jasně tak, jak je definován.
Celý text “Prohlášení” i přiložený dopis (kompletní materiály k projednávanému bodu, které
byly zaslány rektorem) měli senátoři předem v úložišti k seznámení, navíc byly všem senátorům
zaslány emailem.
Usnesení 3:
AS FPE bere na vědomí body 1, 2, 3, 5 a 6 textu zaslaného “Prohlášení”. Doporučuje vedení
fakulty zapracovat podpůrné činnosti, které jsou uvedeny v bodě 3 “Prohlášení” do PRSZ 19.
AS FPE plně podporuje a souhlasí s tím, že fakulta bude plnit tyto závazky a na jejich plnění
bude aktivně spolupracovat s vedením fakulty.
Aklamační hlasování 3 (schválení usnesení č. 3, čas 15:00)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 17 členů, 4 nepřítomno, pro: 17 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: usnesení bylo přijato.
4. Vyjádření k návrhu novelizace zákona o pedagogických pracovnících
Předseda uvedl problematiku návrhu zákona o pedagogických pracovnících a upozornil na
problematické části. Na problematiku upozornil děkan na zasedání kolegia děkana před Vánoci.
Předsednictvo na situaci neprodleně reagovalo a na svém posledním zasedání přijalo následující
usnesení, které nyní předkládá plénu ve formě usnesení:
“Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyslovuje vážnou obavu
z předloženého znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, konkrétně s formulací v odstavci 7a. Domníváme se, že schválení v předloženém
znění by mohlo výrazně narušit systém vzdělávání učitelů a snížit kvalitu učitelských sborů v ČR.”

Usnesení předsednictva AS FPE bylo předáno na MŠMT řediteli kanceláře ministra.
Děkan připomíná, že vedl jednání s ministrem na MŠMT a v reakci na aktivitu předsednictva
AS FPE podobné usnesení bylo přijato i na jiných pedagogických fakultách.
Děkan zmiňuje jednání na asociaci děkanů. Konkrétně nutnost řešení projektů TAČR - jako
projektů problematiky rezortního výzkumu MŠMT - má býti zásadní pro FPE.
Děkan pokračuje směrem k dalším uskutečněným jednáním: jednání s Prof. Šmelovou (rada
NAU), jednání o zkušenostech z akreditace, výzva na hodnotící členy komisí, podpora dr. studií
a habilitačních řízení v oblasti didaktik - myšlenka konsorcií fakult v těchto otázkách. Zástupci
MŠMT přislíbili uvedenými záležitostmi se zabývat.
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Dále děkan dodává: řešil se i zákon o ped. pracovnících. Byla domluvena schůzka, která se
uskutečnila minulý týden. Jednalo se zejména o tom, co s tím zákonem udělat, neboť není šance
na stažení zákona a vrácení předešlé verze, na které byla shoda.
Děkan pokračuje: je třeba hledat další pojistky: např. dokud nebude hotová analýza potřeb
učitelů, novela nebude předložena. Druhá pojistka nechť je vázána na doplňující ped. studium.
120 hodinové studium může absolvovat kdokoliv (učí odborné předměty) a 240 hodinové,
zatím dělaly pouze univerzity - a slouží pro ty, co budou dělat učitele společenskovědních
předmětů včetně informatiky.
Velké studium by mělo být vázáno (pokračuje děkan) na fakulty, kde je učitelství - může tam
být “DPS” na všeobecně vzdělávací předměty.
Děkan dodává, že další věc domluvy byla i v oblasti doplňování odborné přípravy učitelů, kteří
získají výjimku. Nutností je studovat OBOR i jeho didaktiku.
Takto vypadají naše mechanismy a vyplývá z nich nutnost nové stavby DPSky. Děkan
doplňuje: současný stav - škola hledá učitele, tak může již teď kohokoliv přijmout i bez novely.
Předseda doplňuje: klíčové je usnesení viz usnesení č. 4, které platí.
Dr. Stočes: vyjadřuje potřebu souhlasu k tomuto usnesení.
Dr. Breitfelder: doporučuje usnesení přijmout.
Usnesení 4:
Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyslovuje vážnou
obavu z předloženého znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, konkrétně s formulací v odstavci 7a. Domníváme se, že schválení
v předloženém znění by mohlo výrazně narušit systém vzdělávání učitelů a snížit kvalitu
učitelských sborů v ČR.
AS FPE schvaluje program zasedání pléna 6. 2. 2019 v předloženém znění.
Aklamační hlasování 4 (Vyjádření k návrhu novelizace zákona o pedagogických pracovnících,
čas 15:25)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
5. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana
Předseda AS FPE uvedl problematiku voleb kandidáta na děkana a představil usnesení termíny. Termíny konzultovány s OLP a byly schváleny.
Mgr. Baťko: formulář pro návrh kandidátů bude k dispozici na stránkách AS FPE v sekci
aktuálně.
Usnesení 5:
AS FPE vyhlašuje dnešním dnem (6. 2. 2019) volby kandidáta na děkana. Konec lhůty
podávání návrhů na kandidáta je stanoven na 15. 4. 2019 (12:00 h). Návrhy se podávají v
souladu s jednacím řádem na formuláři, který je dostupný na stránkách AS FPE
https://fpe.zcu.cz/about/structure/akademicky-senat/aktualne.html.
Aklamační hlasování 5 (Vyhlášení voleb kandidáta na děkana, čas 15:27)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů.
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Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.

6. Termíny jednání senátu v letním semestru 2019
Předseda senátu uvedl usnesení a návrh na konkrétní data jednání pléna AS FPE.
Bez připomínek pléna.
Usnesení 6:
AS FPE schvaluje a bere na vědomí následující termíny zasedání pléna a předsednictva:
Jednání pléna:
●
●
●
●

6. března 2019 (středa 14:00)
3. dubna 2019 (středa 14:00)
15. května 2019 (středa 14:00)
5. června 2019 (středa 14:00)

Předsednictvo:
●
●
●
●

22. února (pátek 8:30)
22. března (pátek 8:30)
6. května (pondělí 8:30)
24. května (pátek 8:30)

Aklamační hlasování 6 (Termíny jednání senátu v letním semestru 2019, čas 15:29)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
7. Představení plánu realizace strategického záměru FPE pro rok 2019
Předseda senátu předal slovo děkanovi. Děkan: představuje strategický záměr (PRSZ) a jeho
priority.
Tvůrčí činnost
Rozvoj ped. a psych a did. výzkumu.
1) Možná výzva na didakticky zaměřený TAČR.
2) Podpora publikací z velkých projektů.
3) Požadavek na velký vědecký projekt v oblasti oborových didaktik. Je připravována
studie týmem oborových didaktiků (+ prof. Janík, Hajerová, Slavík…)
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Informace o podpoře rozvoje vědeckých týmů, podpoře excelentních vědeckých výstupů kolem
osob s h-indexem větším jak 2. Vznik fakultní metodiky hodnocení tvůrčí činnosti. Její
propojení s metodikou ZČU a Open Access publikování.
Třetí role - priority
Děkan: zásadní priorita - spolupráce s absolventy, školami a institucemi.
Infrastruktura - priority
Rekonstrukce budov - příprava projektové dokumentace, výměna krytiny KL, výměna krytiny
Ch, dokončení rekonstrukce VC.
- obnova vybavení kateder, dokončení projektu “nábyteček” a příprava ERDFII.
Ekonomická oblast - priorita stabilizace rozpočtu.
Priority v oblasti příprava strategie ZČU na roky 2020 - 2025
- Vzdělávání učitelů jako priorita ZČU.
Vše je rozpracováno a dostupné v úložišti.
Dr. Klečková: dotaz na zohlednění stanoviska senátu (viz výše přijaté usnesení č. 3), konkrétně,
jak bude zapracováno 6 bodů uvedených ve výše vloženém bodě 3.
Děkan: stanovisko senátu tam zatím není vloženo, ale aktualizace se připravuje.
Předseda: strategická komise by se měla vyjadřovat k dokumentu ve finální verzi. Je třeba
stanovit datum.
Děkan nechce měnit materiál před setkáním strategické komise, směrem k zapracování
požadavků z ministerstva.
Dr. Voltrová (člen strategické komise): žádá upřesnění systému zapracování nových
skutečností. Včetně kroků realizace.
Děkan odpovídá: většina bodů je již teď v materiálu zapracována a ostatní body budou
zapracovány také.
Dr. Klečková upozorňuje na možnou duplicitní a neefektivní práci (práce dvou týmů na jednom
dokumentu zároveň).
Děkan: Body budou doplněny jako zvláštní body tabulky. Děkan je schopen vše doplnit a dodat
ve cca 14 denním předstihu.

8. Seznámení s návrhem nové metodiky rozpočtu FPE
Předseda senátu vyzval tajemníka Ing. Mičkeho ke slovu.
Ing. Mičke seznámil s návrhem nové metodiky tvorby rozpočtu FPE. Rozpočet by měl směřovat
k vyrovnanému, což se daří, ale za cenu velkých přesunů v závěru roku. Termíny pro uzávěrky
někteří nedodrželi. Problém červených čísel během roku a rychlého dorovnání z fondů na konci.
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Schůzka s rozpočtovou komisí neproběhla. Před jednáním AS FPE se ale Ing. Mičke sešel s
předsedou RK AS FPE.
Při sestavování rozpočtů budeme vycházet z očekávaných nákladů - viz tabulka, kterou některé
katedry nedodaly.
Ing. Mičke představil model komunikace nutný pro sestavení rozpočtu.
Návrh:
10 - 15% z prostředků 1311 a s touto částkou můžou vedoucí během roku nakládat. Zbytek
bude rozpuštěn do mezd na katedrách.
Další zdroj vychází z “hadiček”. Z tohoto zdroje se doplní, co bude na katedrách chybět.
Ukazatel K - cca 10-15% oddělit, vyčíslí se, kolik se katedry podílí, a tento balík (10-15%)
bude volně k nakládání na katedře.
Vlastní příjmy, katedry tyto prostředky moc nemají, kromě příjmu za přijímačky.
Ing. Mičke vyzývá k debatě, jak zahrnout příjmy 1490/91.
Ing. Mičke sepíše všechny návrhy změn do podoby, ze které to bude pochopitelné pro všechny.
Předseda a Dr. Stočes: žádají písemnou rámcovou metodiku. Případně modelový výpočet.
9. Informace o akreditaci
Dr. Sirotek seznámil se stavem akreditací.
Z učitelství pro SŠ, Bc. programy a Ph.D. program je již vše na ministerstvu.
Učitelství pro ZŠ (1 program 17 specializací)
15. ledna obdrženo kladné stanovisko regulátora a vše zasláno na NAU
Zbývající 4 programy (např. 1. st. a spec. pedagogika) jsou rozpracované a během března budou
předloženy senátu.
Institucionální akreditace
FPE žádá o institucionální akreditaci oborů Tělesná výchova a sport; kinantropologie (Bc.,
Mgr.) a Učitelství (Bc., Mgr.) - vedení zpracovává hodnotící zprávy. Personální zabezpečení je
hotové. Během února se dokončí oblast tvůrčí činnosti a spolupráce.
Bez komentářů pléna.
10. Informace o rekonstrukci budov
(16:14)
Ing. Mičke: požadavky na studii Ch-KL jsou finalizovány, bude realizováno výběrové řízení na
studii i na rekonstrukci.
Je třeba pokračovat v opravách.
Předseda: v průběhu strategických rozhovorů mezi vedením FPE a ZČU požádal novou paní
kvestorku o možnost pokračování udržovacích prací (např. vymalování prostor a další údržba)
v prostorách Kl-Ch. Paní kvestorka byla vstřícná. Předseda požádal senátory o určení nutných
oprav a úprav, které by udržely stav do rekonstrukce budov. Bude vyřizovat tajemník Ing.
9
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Mičke, který od senátorů a akademické obce (včetně studentů) dostane seznam nutných úprav
pro letní práce. Možno zahrnout úpravy v bufetu.
Ing. Mičke: v létě se budou také měnit okna do ulice.
Předseda senátu pochválil správu budov za úklid před Dnem(?) otevřených dveří.

11. Zprávy z AS ZČU
Předseda: na AS ZČU proběhlo zajímavé usnesení z řad studentů - výzva k dodržení právního
řádu a směrnic vedení ZČU. Studentská komora tak reagovala na výše diskutované podání
návrhu změn Metodiky rozpočtu (po 15. 12. předchozího roku, do kdy by podle Statutu ZČU
měla být metodika na následující rok známa) a odvolání resp. nástup na pozici prorektora pro
studijní záležitosti .
Doc. Richtr: upřesňuje atmosféru jednání na AS ZČU.
Předseda: Pracoviště KTS připravilo návrh ústavu pro “tělesnou výchovu”. Projekt vyžaduje
aktivizaci tzv. Hlavy 22 metodiky tvorby rozpočtu ZČU (platba za příležitost).
Děkan: vedení deklarovalo nechuť ke zřízení takového ústavu.
Bc. Košik: na konci roku 2018 a začátek 2019 proběhlo jednání s děkany fakult směrem k
programu WesternStars.

12. Zprávy z vedení fakulty
Děkan poděkoval studentům a katedrám za aktivity v rámci dne otevřených dveří. Ocenil
zejména aktivitu studentů ve vstupních prostorech a informování zájemců o studium
neformálním způsobem. Uvedl, že účast na DOD byla výrazně vyšší než v předchozích letech.
Děkan upozornil, že proběhlo jednání s děkany ped. fakult a je naplánované setkání s ministrem.
Dále zmínil nutnost spolupráce ped. fakult v rámci TAČRu, děkani se domluvili na vytvoření
odborné komise vedené prof. Janíkem a prof Stuchlíkovou na vymezení témat pro rezortní
výzkum MŠMT, na nichž by mohly pedagogické fakulty společně pracovat.

13. Zprávy ze studentské komory
Mgr. Baťko: ze studentské komory nejsou žádné nové informace.
14. Různé
Ing. Mičke: v budově VC přibyly bílé stojany na dobíjení JIS z kreditních karet.
Projekt “Nábyteček”, nákupy z úspor. Není vyjasněná ze strany MŠMT částka. Je třeba
zdůvodnit i nákup věcí z úspor - ve smyslu přínosu pro studenty (jako v ERDF II).
ERDF II - je třeba věnovat pozornost zdůvodnění všech komponent. Zvýšit šance na přijetí
projektu. Dokončit zdůvodnění do 8.2. Nákupy budou realizovány až v únoru 2020.
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Bc. Baťko a Dr. Jakeš: dotaz na možnosti publikace zápisu z jednání před schválením.
Předseda: projednáme toto v předsednictvu a předložíme plénu.
Předseda AS FPE Doc. P. Mentlík dále shrnul usnesení z tohoto jednání a požádal přítomné o
jejich schválení.

Usnesení 7:
Na svém 11. Zasedání AS FPE přijal usnesení: 1. schvalující program jednání; 2. schvalující zápis z 10.
jednání pléna; usnesení 3. o podpoře vysokoškolského vzdělávání v celospolečensky potřebných
studijních programech; usnesení 4. vyslovující vážnou obavu z předloženého znění návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; 5. usnesení vyhlašující volby
kandidáta na děkana; a usnesení 6. schvalující termíny zasedání pléna a předsednictva. AS FPE dále
vzal na vědomí představení Plánu realizace strategického záměru FPE pro rok 2019, seznámil se s
návrhem Metodiky sestavování rozpočtu FPE, vzal na vědomí stav rekonstrukce budov, kde je umístěna
FPE, a vyslechl zprávy z AS ZČU, studentské komory AS FPE a vedení fakulty.

Aklamační hlasování 7 (o návrhu usnesení z 11. jednání pléna senátu).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 11. pléna AS FPE byl schválen.
Předseda senátu doc. P. Mentlík poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání senátu.

V Plzni dne 19. 2. 2019

Zápis vyhotovil:
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
člen předsednictva AS FPE

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

Přílohy:
Příloha 1: Hlasovací tabulka z 11. jednání pléna AS FPE
Příloha 2: Usnesení z 11. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 11. 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
Mgr. Filip Frank
Bc. Viola Hampejsová
Bc. Petr Košik
Mgr. Tomáš Průcha
Bc. Natálie Vlasáková
Bc. Jan Walter
Bc. Kateřina Železná

+
O
X
N

1
X
X

2
X
X

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

pro
proti
zdržel se hlasování
nepřítomen
byl přítomen, ale
hlasování se
nezúčastnil
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Příloha 2: Usnesení z 11. jednání pléna AS FPE

Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program 11. zasedání pléna.
Usnesení 2:
AS FPE schválil zápis z 10. zasedání pléna v rozeslaném znění.
Usnesení 3:
AS FPE bere na vědomí body 1, 2, 3, 5 a 6 textu zaslaného “Prohlášení”. Doporučuje vedení
fakulty zapracovat podpůrné činnosti, které jsou uvedeny v bodě 3 “Prohlášení” do PRSZ 19.
AS FPE plně podporuje a souhlasí s tím, že fakulta bude plnit tyto závazky a na jejich plnění
bude aktivně spolupracovat s vedením fakulty.
Usnesení 4:
Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyslovuje vážnou
obavu z předloženého znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, konkrétně s formulací v odstavci 7a. Domníváme se, že schválení
v předloženém znění by mohlo výrazně narušit systém vzdělávání učitelů a snížit kvalitu
učitelských sborů v ČR.
Usnesení 5:
AS FPE vyhlašuje dnešním dnem (6. 2. 2019) volby kandidáta na děkana. Konec lhůty
podávání návrhů na kandidáta je stanoven na 15. 4. 2019 (12:00 h). Návrhy se podávají v
souladu s jednacím řádem na formuláři, který je dostupný na stránkách AS FPE
https://fpe.zcu.cz/about/structure/akademicky-senat/aktualne.html.

Usnesení 6:
AS FPE schvaluje a bere na vědomí následující termíny zasedání pléna a předsednictva:
Jednání pléna:
● 6. března 2019 (středa 14:00)
● 3. dubna 2019 (středa 14:00)
● 15. května 2019 (středa 14:00)
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● 5. června 2019 (středa 14:00)
Předsednictvo:
●
●
●
●

22. února (pátek 8:30)
22. března (pátek 8:30)
6. května (pondělí 8:30)
24. května (pátek 8:30)

Usnesení 7:
Na svém 11. Zasedání AS FPE přijal usnesení: 1. schvalující program jednání; 2. schvalující zápis z 10.
jednání pléna; usnesení 3. o podpoře vysokoškolského vzdělávání v celospolečensky potřebných
studijních programech; usnesení 4. vyslovující vážnou obavu z předloženého znění návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; 5. usnesení vyhlašující volby
kandidáta na děkana; a usnesení 6. schvalující termíny zasedání pléna a předsednictva. AS FPE dále
vzal na vědomí představení Plánu realizace strategického záměru FPE pro rok 2019, seznámil se s
návrhem Metodiky sestavování rozpočtu FPE, vzal na vědomí stav rekonstrukce budov, kde je umístěna
FPE, a vyslechl zprávy z AS ZČU, studentské komory AS FPE a vedení fakulty.
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