Zápis z 13. jednání pléna AS FPE

3. 4. 2019

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Zápis z 13. jednání pléna AS FPE volebního období 2017–2019
Termín konání: 3. 4. 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 členové
Neomluveno: 0 členů
AS FPE byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Hosté: RNDr. Miroslav Randa, Ing. Pavel Mičke, RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.,
Ph.D., doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., Bc. Dominic Jačka, Bc. Petr Pánek
Omluveni: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D., PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., Mgr. Tomáš Průcha, Mgr.
Filip Frank
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu pro 13. zasedání pléna AS FPE 3. 4. 2019
Schválení zápisu z 12. zasedání pléna AS FPE
Návrh na změnu Pravidel tvorby rozpočtu FPE
Plán realizace strategického záměru pro rok 2019
Informace o akreditaci SP a IA
Informace o stavu rekonstrukce budov
Informace z AS ZČU
Informace ze studentské komory AS FPE
Informace z vedení FPE
Různé

Průběh jednání:
Předseda senátu doc. P. Mentlík zahájil jednání AS FPE, přivítal senátory a hosty. Určil
skrutátory dr. M. Podperu a Bc. J. Waltera.
1. Schválení programu
Doc. P. Mentlík dále přistoupil k projednání bodů programu.
Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program zasedání pléna 3. 4. 2019 v předloženém znění.
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Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 13. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomno, pro: 14 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: program byl schválen.
2. Schválení zápisu
Doc. P. Mentlík oznámil, že do zápisu byly zapracovány zaslané připomínky, a nechal o
upravené podobě zápisu hlasovat.
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje zápis z 12. zasedání pléna.
Aklamační hlasování 2 (o zápise ze 12. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomno, pro: 14 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: zápis byl schválen.
3. Návrh na změnu Pravidel tvorby rozpočtu FPE
Doc. P. Mentlík uvedl bod jednání a předal slovo panu děkanovi Randovi.
Dr. M. Randa předeslal, že na základě debaty na minulém senátu řešilo vedení jen variantu, že
budou tarify pokryty v plném rozsahu.
Ing. P. Mičke uvedl, že se snažil zapracovat připomínky rozpočtové komise. Plán nákladů a
výnosů nemůže být deficitní, proto je nutné hned při schvalování rozpočtu mít jasné, jaká
opatření uděláme na straně nákladů a výnosů, abychom zajistili vyrovnaný rozpočet. Ing. P.
Mičke rovněž v metodice popsal, jak by se řešil případný přebytek - tj. jakým způsobem by se
přebytek rozděloval na jednotlivé katedry. Soubor kritérií, podle kterých budou katedry
hodnoceny, v metodice rozpracován není.
Dr. T. Jakeš uvedl, že přebytek, ztráty i vlastní příjmy vypořádány byly. Nebyla však přesně
popsána transparentní metodika vymezení oprávněných nákladů kateder.
Ing. P. Mičke uvedl, že v textu metodiky tyto informace zatím zapracovány nejsou, i když o
některých kritériích je možné uvažovat (např. údaje z databáze hodnocení vědy a výzkumu
apod.)
Doc. Coufalová zmínila, že vzhledem k předchozím zkušenostem si není jistá, zda je nyní
fakulta na takový systém zralá. Tento styl tvorby rozpočtu podporuje, ale spíše ne v této situaci,
v této době.
Doc. N. Morávková uvedla, že dobu nevnímá jako špatnou, nicméně celý systém bude velmi
náročný na vedení i na senát, aby dobře splnil kontrolní funkci. Vedle kritérií, podle čeho
zpracovávat náklady, by to chtělo zahrnout i motivační aspekty.
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Prof. M. Mergl zmínil, že zažil nákladový systém jako vedoucí katedry. Jednoduše se vzal jeden
prosinec a ten se “překlápěl” z roku na rok. Výsledkem bylo totální zakonzervování a skončilo
to schodkem. Prof. M. Mergl uvedl doslova: “Když jsme se z toho konečně “vybabrali”, tak
bychom se tam zase vraceli. Předtím na začátku 90. let bylo zdrojů dost, nyní jsme na tom také
solidně, ale to nemusí trvat dlouho.”
Dr. T. Jakeš upřesnil, že nová rozpočtová pravidla jsou jiná než bývalý nákladový systém. Dnes
vedoucí kateder, které jsou v mínusu, nemají motivaci nebýt ještě ve větším mínusu.
Prof. M. Mergl poznamenal, že dříve se náklady kateder velmi obtížně licitovaly. Jak
spravedlivě vyjádřit náklady kateder? Je to velmi obtížné…
Doc. P. Mentlík uvedl, že se domnívá, že myšlenka nákladového systému pro fakultu je velmi
zajímavá, ale je nutné zamyslet nad tím, co fakulta potřebuje (optimální výuková vytíženost,
prokazatelná kvalitní vědecká činnost apod.). Po optimalizaci na všech katedrách je možné o
nákladovém systému uvažovat. Velký problém je ale naše závislost na metodice rozpočtu ZČU,
která se bude měnit. Nyní nevíme, jaká nová metodika ZČU bude. Takže ano, myšlenka je to
dobrá, ale je potřeba dopracovat kontrolní body a vymezit cestu, kterou fakulta musí projít, aby
byla připravena tuto metodiku přijmout.
Dr. M. Podpera zmínil, že pro něj je nyní nepřijatelné, že na konci roku se “lepí” dorovnání
nákladů z různých zdrojů a my to jako kontrolní orgán nemáme jak ovlivnit.
Dr. M. Randa poděkoval rozpočtové komisi, panu tajemníkovi i všem ostatním za příspěvek.
Situace podle něj není ani trošku černobílá. Byla snaha, aby rizika byla minimalizována. Na
vstupu máme katedry, u kterých je jasné, že budou v mínusu. Vedení proto hledalo cestu, jak
této situaci zabránit a jak mít v rozpočtu tolik zdrojů, abychom si mohli nákladový systém
dovolit. Dr. M. Randa vnímá jako zásadní nastavení pravidel pro katedry. Tato metodika
vznikne v roce 2019. V návaznosti na fond P je potřeba vytvořit na fakultě kariérní řád. Dr. M.
Randa navrhnul, aby pro rok 2019 byl rozpočet sestaven podle nových pravidel. V roce 2019
by byl vytvořen kariérní řád a na něj navázaná pravidla rozpočtu. Domnívá se, že v roce 2020
můžeme nákladový systém zavést, protože vstupní hodnoty jsou příznivé. Pokud budeme čekat
na přesná pravidla, nemusí se nikdy povést novou metodiku zavést.
Doc. P. Mentlík uvedl, že když posuzoval Plán realizace strategického záměru, sám sebe se
ptal, proč zde nová pravidla rozpočtu nejsou uvedena. Máme nyní schválit novou metodiku a
pak hledat pravidla. Ale mělo by to být obráceně - nejdříve hledat pravidla a pak schválit
metodiku. Domnívá se také, že přislíbení prostředků na šest let pouze ústně je poměrně nejistá
záruka. Pro rok 2019 již stejně není možné daná pravidla implementovat, protože v metodice
je uvedeno, že náklady kateder musejí být jasné vždy do 31.10.
Dr. M. Randa uvedl, že fakulta nestojí na tom, zda bude mít ta či ona pravidla rozpočtu. Fond
P na šest let byl přislíben panem ministrem a byl potvrzen i na dalších jednáních. Je přesvědčen,
že by bylo vhodnější schválit rozpočtová pravidla pro rok 2019 a vidět, jak fungují v praxi.
Doc. P. Mentlík dal hlasovat o usnesení.
Usnesení 3:
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AS FPE schvaluje navržená nová Pravidla tvorby rozpočtu fakulty v předložené verzi k
3. 4. 2019.
Aklamační hlasování 3 (o návrhu nových pravidlech rozpočtu)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 17 členů, 4 nepřítomno, pro: 0 členů, proti: 7
členů, zdrželo se: 10 členů
Závěr z hlasování: usnesení nebylo schváleno.
Vzhledem k neschválení předchozího bodu bylo projednáno další usnesení týkající se změny
výše rozpočtové rezervy.
Dr. T. Jakeš za rozpočtovou komisi toto usnesení (Usnesení 4) podpořil.
Dr. M. Randa požádal jen o upřesnění, zda toto usnesení není také navázáno na datum 31.10.
Bylo uvedeno, že této problematiky se termín 31.10. netýká.
Usnesení 4:
AS FPE schvaluje změnu “Pravidel tvorby rozpočtu fakulty” ve smyslu: “mění se výše
tvořené rozpočtové rezervy z 1 mil. Kč na 0,5 mil. Kč a vypouští se v současné době již
neplatný dovětek o určení této částky”.
Aklamační hlasování 4 (o změně dosavadních pravidel tvorby rozpočtu fakulty)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 17 členů, 4 nepřítomno, pro: 17 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
4. .

Plán realizace strategického záměru pro rok 2019

Doc. P. Mentlík uvedl, že si předsednictvo u tohoto bodu vyžádalo stanovisko Komise pro
strategii.
Dr. G. Klečková uvedla, že komise ocenila proměnu dokumentu. Komise zaujímá k dokumentu
neutrální postoj a rozhodla se nechat rozhodnutí na senátorech. Vypsala pouze konkrétní
odborné i formální připomínky.
Dr. Z. Chocholoušková se vyjádřila k připomínce, proč byla ve strategickém záměru uvedena
priorita podpora osob s h-indexem vyšším než dva s tím, že na fakultě se jedná asi o 9 osob.
Doc. P. Mentlík uvedl, že se domnívá, že by bylo vhodnější podpořit méně osob, ale výrazněji.
Tato priorita se měla týkat oborového výzkumu.
Proběhla diskuse o úpravě této priority s tím, že vedení fakulty spíše podporuje podporu většího
počtu lidí a ne jen excelentních pracovníků.
Doc. N. Morávková připomněla, že vnitřní metodiku hodnocení kvality tvůrčí činnosti jsme
dosud nenastavili.
Doc. Z. Chocholoušková argumentovala, že vnitřní metodika ZČU byl dotvořena vloni a teď
dobíhá pilotní období. Naše vnitřní hodnocení nemůže být v rozporu s touto metodikou.
Doc. P. Mentlík zdůraznil že metodika hodnocení tvůrčí činnosti měla dávno být sestavena,
velmi ji potřebujeme.
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Dr. L. Rohlíková se zeptala pana děkana, zda plánuje metodiku v roce 2019 vytvořit, např.
vytvořit pracovní skupinu, která ji připraví ke schválení.
Dr. M. Randa odpověděl, že tady máme největší dluh z předchozích let. Vedení bylo
přesvědčeno, že musí vycházet z metodiky ZČU, ale v tomto směru nenaplnila metodika ZČU
jeho očekávání. Dr. M. Randa dále přislíbil, že metodika vznikne v roce 2019 a přebírá za to
zodpovědnost.
Dr. J. Kohout upozornil, že máme uvedeno 0 u počtu pracovníků, kteří byli min. 1 semestr na
nějaké zahraniční univerzitě. Toto může být problém zejména z vnějšího pohledu na FPE.
Před hlasováním proběhla diskuse, zda je nutné hlasovat o dokumentu v předloženém znění a
bylo upřesněno, že ano, protože se jedná o dokument, který ze zákona musí být týden dopředu
zveřejněn všem členům akademické obce.
Usnesení 5: AS FPE schvaluje PRSZ 19 v předloženém znění.
Aklamační hlasování 5 (o Plánu realizace strategického záměru FPE 2019)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 17 členů, 4 nepřítomno, pro: 14 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 3 členové
Závěr z hlasování: zápis byl schválen.
5. Informace o akreditaci SP a IA
Dr. M. Randa shrnul, že postupně byly odeslány materiály k akreditaci. Přišly návrhy
hodnotících komisí na studijní programy, které byly odeslány na konci roku 2018. Na základě
projednání s vedoucími kateder FPE žádného člena hodnotících komisí nezpochybnila. Zatím
chybí komise pro výchovy.
Existuje shoda v rámci ZČU na tom, že institucionální akreditace nezastaví akreditace
studijních programů.

6. Informace o stavu rekonstrukce budov
Ing. P. Mičke oznámil, že bude probíhat výběrové řízení na firmu, která provede práce na
budově ve Veleslavínově ulici. Minulý týden se mohly firmy přijít podívat na prostory - tuto
možnost využily dvě firmy.
Doc. P. Mentlík se zeptal, zda zde není výrazný skluz.
Ing. P. Mičke přitakal, že skluz byl způsoben prodlevou při přípravě zadávací dokumentace.
Doc. V. Richtr se dočetl v zadávací dokumentaci, že po 90 dnech může firma od stavby
odstoupit. Vzhledem ke skluzu je možné, že firma může zahájit stavbu a pak staveniště opustit.
Doc. V. Richtr tedy apeluje především na to, aby byl dodržován harmonogram.
Dr. M. Randa zmínil problémy, se kterými se fakulta potýkala v minulosti. Uvedl také, že
rekonstrukce se pravidelně na úrovni ZČU řeší. Realizace staveb v rámci ZČU je
komplikovaná, vše je navázáno na finanční toky, na problémy s veřejnými zakázkami apod.
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Ing. P. Mičke uvedl, že střecha na Klatovské by měla být do konce června hotová.
7. Informace z AS ZČU
Doc. P. Mentlík zmínil, že došlo ke schválení rozpočtu univerzity. Senátoři FPE hlasovali 2 pro
a 2 proti. Bylo řečeno, že výrazně nesouhlasíme s metodikou rozpočtu a pan rektor přislíbil, že
brzy dostanou senátoři návrh nové metodiky rozpočtu.
8. Informace ze studentské komory AS FPE
Mgr. J. Baťko uvedl, že studentská komora nyní řeší problém studentky předmětu KPG/OBDIS,
která nebyla připuštěna ke zkoušce, protože dle vyučující neodevzdala dostatečný počet tzv.
aktivizací. Studenti nemají možnost zkontrolovat, zda aktivizace byly přijaty nebo ne.
Bc. P. Košik poznamenal, že se nejedná o jediný případ.
Bc. K. Železná uvedla, že vzhledem k tomu, že aktivizace je nutné odevzdávat v den přednášky,
tak se tyto přednášky stávají v podstatě povinnými.
Dr. M. Randa uvedl, že studijní a zkušební řád počítá s tím, že pokud student neuspěje u
zkoušky, může požádat o komisionální přezkoušení. To sice není přímo tento problém, ale
vedení se shodlo, že by studentka mohla i v tomto případě podat návrh na komisionální
přezkoušení. V této chvíli není možné tento konkrétní případ řešit proto, že není podána
stížnost. Některé katedry se věnují velkému počtu studentů - tam je nutné, aby požadavky u
jednotlivých vyučujících, kteří učí paralelně stejné předměty, byly shodné.
Doc. P. Mentlík se děkana dotázal, zda vedení fakulty tedy zjistilo pochybení dotyčného
zkoušejícího.
Dr. M. Randa odpověděl, že ano, že podle zkušebního řádu není možné, aby byla vymáhána
povinná účast na přednáškách (pokud tato není ustanovena vyhláškou děkana).
Mgr. J. Baťko zmínil, že v připomínkách v hodnocení kvality výuky bylo vytýkáno především,
že přednášky se tak stávají povinnými.
Dr. L. Rohlíková se dotázala studentů, zda již řešili situaci na úrovni vedení katedry a vedení
fakulty a proč je situace nyní projednávána na senátu.
Studenti popsali, že situaci projednávali na vedení katedry i fakulty, konkrétní problém
studentky nemůže být řešen, protože nechce jít k normální zkoušce ani komisionální zkoušce,
protože v obou případech by byla zkoušena vyučující předmětu, se kterou byla v konfliktu.
Dr. M. Randa uvedl, že nikdo jiný zkoušet předmět nemůže.
Bc. V. Hampejzová uvedla, že to není pravda, že stejný předmět učí i dr. P. Soukupová.
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Doc. J. Coufalová uvedla, že pokud v minulosti podobný případ nastal, byl s velkou pečlivostí
řešen - pokud to bylo možné s důrazem na práva studenta. Jedná se o vážnou situaci, která by
mohla skončit soudní dohrou apod.
Bc. V. Hampejzová upřesnila, že toto je jen jeden případ, ale podobných případů bylo více a
studenti apelují, aby se podobná situace již neopakovala.
Dr. M. Podpera uvedl, že má nyní úkol od vedení fakulty, aby zkontroloval konkrétní nastavení
požadavků v paralelních skupinách.
Doc. P. Mentlík ujistil studenty, že senát bude situaci dále monitorovat.
9. Zprávy z vedení FPE
Dr. M. Randa poděkoval studentům z iniciativy Otevřeno za organizaci Noci vzdělávání a
vyhodnocení nejlepších učitelů a vědců fakulty dne 28. 3. 2019.
Na fakultě rovněž vzniklo Informační centrum Fraus.
Ing. P. Mičke uvedl, že na projektové centrum ZČU byla předána žádost o podporu z fondu F.
V projektu ERDF II dostala fakulta zpětnou vazbu, že v rozpočtu zůstalo asi jen 10 %
požadovaných prostředků - asi jen 4 přístroje. Přišla pouze výhrada, že požadované přístroje
nesouvisí s cíli projektu. Není ovšem zřejmé, co je přesným cílem projektu.
10. Různé
Doc. N. Morávková uvedla, že slíbila dr. V. Uhl Skřivanové, že se pokusí pomoci s tím, aby v
radě oblasti vzdělávání Umění byl někdo z KVK. Dle vyjádření doc. N. Morávkové pan děkan
dr. M. Randa nepovažuje za nezbytně nutné, aby někdo z pracovníků KVK v této radě oblasti
vzdělávání byl.
Dr. M. Randa zmínil, že rada oblasti vzdělávání umění byla vytvářeny v době, kdy my jsme
nevěděli, v jakých oblastech vzdělávání budeme akreditovat vzdělávací programy. Dr. M.
Randa navrhl do všech rad, kde si to dovedl představit, aby? nominovala FPE zástupce. V radě
oblasti vzdělávání je za FPE pan docent Kornatovský a pan profesor Bezděk. Dr. Uhl
Skřivanová požaduje doplnění do rady oblasti vzdělávání prof. Gebauera.
Dr. M. Randa měl jednání s panem děkanem doc. ak. mal. J. Mišterou a proděkanem dr. J.
Lukavským o možnostech spolupráce. Dr. Uhl Skřivanová později napsala, že s FDULS nechce
vzhledem k minulým zkušenostem spolupracovat a nechce ani v oblasti vzdělávání Umění
akreditovat žádný studijní program. V radě oblasti vzdělávání se nyní nic nebude dít.
Z těchto důvodů dr. M. Randa nebude nyní nic předkládat.
Doc. P. Mentlík poznamenal, že s panem prof. M. Merglem jsou v radě oblasti vzdělávání Věd
o zemi proto, aby se mohli podílet na rozvoji oboru na ZČU a případně do budoucna mohli o
akreditaci nějakého společného studijního programu uvažovat (ve Vědách o Zemi by např. bylo
možné odborné bakalářské studium fyzicko-geografického nebo environmentálního směru).
Doc. N. Morávková dále apelovala na to, aby dr. M. Randa ještě situaci přehodnotil.
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Doc. P. Mentlík navrhl, aby se katedra případně pokusila podat návrh dalšího (jiného)
pracovníka a aby dr. V. Uhl Skřivanová (protože se sama nemůže jednání senátu zúčastnit)
někoho pověřila jednáním v dané věci.
Dr. M. Randa uvedl, že v tuto chvíli o dané situaci jedná již se třetím člověkem mimo dr. V.
Uhl Skřivanovou, proto by rád situaci řešil přímo s ní, jakmile to bude možné.
Usnesení 6:
AS FPE na svém 13. zasedání přijal usnesení schvalující program zasedání, schvalující
zápis z předchozího zasedání, usnesení o změně “Pravidel tvorby rozpočtu fakulty” ve
smyslu: “mění se výše tvořené rozpočtové rezervy z 1 mil. Kč na 0,5 mil. a usnesení
schvalující PRSZ 19. AS FPE se dále seznámil se stavem akreditací studijních plánů i
stavem institucionální akreditace, dostal informace o stavu rekonstrukce budov, z AS
ZČU, ze studentské komory AS FPE a z vedení FPE. Senát projednal problematiku
zástupce FPE v ROV Umění.
Aklamační hlasování 6 (o návrhu usnesení z 13. jednání pléna senátu).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomno, pro: 14 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 13. pléna AS FPE byl schválen.
Předseda senátu doc. P. Mentlík poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání senátu.

V Plzni dne 3. 4. 2019

Zápis vyhotovil:
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
tajemnice senátu

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

Přílohy:
Příloha 1: Hlasovací tabulka z 13. jednání pléna AS FPE
Příloha 2: Usnesení z 13. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 13. 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
+

2
X
+

Pořadí aklamačních hlasování
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
+
+
X

+
X
X
+
+

+
X
X
+
+

O
O
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
O

+
X
+
+
+

+

+

-

+

+

+

+

+

O

+

+

+

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

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

O
X
O
O
X
O
O
X
O
O
-

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

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

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

pro
proti
zdržel se hlasování
nepřítomen
byl přítomen, ale
hlasování se
nezúčastnil
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Příloha 2: Usnesení z 13. jednání pléna AS FPE

Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program zasedání pléna 3. 4. 2019 v předloženém znění.
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje zápis z 12. zasedání pléna.
Usnesení 3:
AS FPE schvaluje navržená nová Pravidla tvorby rozpočtu fakulty v předložené verzi k 3. 4.
2019.
Usnesení 4:
AS FPE schvaluje změnu “Pravidel tvorby rozpočtu fakulty” ve smyslu: “mění se výše tvořené
rozpočtové rezervy z 1 mil. Kč na 0,5 mil. Kč a vypouští se v současné době již neplatný
dovětek o určení této částky”.
Usnesení 5:
AS FPE schvaluje PRSZ 19 v předloženém znění.
Usnesení 6:
AS FPE na svém 13. zasedání přijal usnesení schvalující program zasedání, schvalující zápis z
předchozího zasedání, usnesení o změně “Pravidel tvorby rozpočtu fakulty” ve smyslu: “mění
se výše tvořené rozpočtové rezervy z 1 mil. Kč na 0,5 mil. a usnesení schvalující PRSZ 19. AS
FPE se dále seznámil se stavem akreditací studijních plánů i stavem institucionální akreditace,
dostal informace o stavu rekonstrukce budov, z AS ZČU, ze studentské komory AS FPE a z
vedení FPE. Senát projednal problematiku zástupce FPE v ROV Umění.
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