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Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis z 2. zasedání předsednictva AS FPE konaného dne 21. 3. 2012
Přítomno: Randa, Sirotek, Stočes, Kašáková;

Omluveno: 0 členů Neomluveno: 0 členů

Hosté: Vrbík
Předsednictvo AS FPE ZČU bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné.
1) Zahájení
Jednání zahájil předseda AS FPE dr. Randa, přivítal přítomné a seznámil je s programem.
2) Program na dubnové zasedání AS FPE
Poté proběhla debata o podobě programu pro jednání dubnového pléna AS FPE ZČU. Dr. Randa
informoval o bodech, které předkládá vedení FPE. Na zasedání AS FPE bude zařazen bod
schvalování změny statutu FPE v souvislosti s přechodem KGE na FEK. Dohoda mezi děkany FPE
a FEK by měla být dle jeho informací připravena – v pondělí 26.3. by měla být doplněna i o
poslední otázku – ohledně rozdělení předmětů. Druhým bodem by měla být informace o jazykových
katedrách.
Kašáková – informovala o schůzce KGE se studenty oboru ERG. Zatím nebylo rozhodnuto o
přechodu studentů ERG – stále existují dvě varianty.
Předseda AS FPE dále informoval o termínu dubnového zasedání AS. Dle termínovníku má být ve
středu 4. 4. V tento den se však učí dle úterního rozvrhu a zároveň probíhá celouniverzitní maškarní
ples, který připravuje studentská část senátu. Protože může být ohrožena účast na tomto jednání
(bude projednáván závažný materiál – Změna statutu FPE), zjistí předseda senátu dotazem u
senátorů jejich přítomnost na jednání AS FPE v tento den.
Bylo schváleno, že řádné zasedání pléna AS FPE se uskuteční ve středu 4. dubna 2012 od
14:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, č. dv. 4 (přízemí), Sedláčkova 38, Plzeň.
Termín bude potvrzen po vyhodnocení odpovědí členů senátu na dotaz předsedy AS.
Předsednictvo AS FPE ZČU schválilo následující program pro jednání pléna AS FPE ZČU:
Předběžný program:
1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
2. Změna statutu FPE - související s přechodem KGE na FEK
3. Informace o jazykových katedrách
4. Různé
a. Informace z vedení FPE
b. Informace z AS ZČU
c. Informace ze SK AS FPE
3) Různé
Doc. Vrbík – vystoupil s požadavkem rozpočtové komise, která doporučila znovu otevřít
problematiku finančních toků na ZČU směrem na FPE a ostatní fakulty. Z tohoto důvodu by bylo
vhodné oficiálně požádat o zapůjčení zprávy o výsledcích auditu (DELOITTE & TOUCHE), který
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proběhl na ZČU k těmto otázkám.
Dr. Stočes – požádal vedení o dodání Hodnotící zprávy pro akreditační komisi, se kterou jsme byli
seznámeni na minulém jednání AS FPE ,v písemné formě členům senátu.
Dr. Sirotek – www stránky AS jsou již aktualizovány, jsou postupně doplňovány materiály
z jednání. Bylo by vhodné doplnit ještě o finální podobu Metodiky tvorby rozpočtu na r. 2012, která
byla schválena na lednovém zasedání.

V Plzni dne 21. 3. 2010

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

Zapsal:
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
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