Zápis ze společného jednání vedoucích a tajemníků kateder
ze dne 17. února 2016
1. Pan děkan podal informaci o výsledku jednání se zástupci AK ČR
Hlavní nedostatky:
a. Nejasné pojetí studia – dělení na hlavní a vedlejší sloup
b. Nedostatečné ukotvení pedagogické praxe, nedostatečná reflexe praxe
c. Pedagogicko-psychologická příprava
d. Shodný obsah studia (včetně didaktiky) pro 2. a 3. stupeň
2. Úkoly vyplývající z bodu 1 (termín 24. 2. 2016)
a. Kontrola formulářů E a G
b. Publikační činnost ve formuláři G musí směřovat k vyuč. předmětům
c. Úprava literatury u předmětů v akreditačních spisech (hlavně oborové
didaktiky)
d. Úprava literatury v IS/STAG
e. Zformulovat reakce na připomínky
f. Vyplnění tabulky (viz příloha zápisu) o personálním zabezpečení
předmětů
g. Udělat rozvahu o tom, zda v daném oboru budeme usilovat o ZŠ nebo
ZŠ+SŠ
3. Úkoly vyplývající z bodu 1 (termín 29. 2. 2016)
a. Úprava či kontrola obsahu SZZ
b. Doplnění návazností (společný základ – provázání na oborové
didaktiky, NMgr. na Bc.)
c. Doplnění reflexe praxí
d. Návrhy změn v předmětech
4. Diskuse k bodu 1. Do diskuse se postupně zapojili všichni vedoucí kateder.
Byl vznesen požadavek na uskutečnění krátkých schůzek s děkanem
(schůzku dohodnout prostřednictvím sekretariátu děkana), na kterých by byl
odsouhlasen záměr vedoucího katedry, o které obory bude žádat. Další
požadavek směřoval k tomu, aby byl dán celkový přehled oborů ZŠ a SŠ
(aktualizovaný na základě rozvahy) kvůli možným kombinacím.
Bližší informace viz prezentace pana děkana, která je přílohou zápisu.
5. Informace tajemníka fakulty:
a. V budovách ZČU zahájeny kontroly HZS PK. Pokud ještě některá
pracoviště nesplnila úkoly formulované ředitelem PS, musí je obratem
dodat. Při kontrolách bude nutné předložit platné revizní zprávy
el. spotřebičů.
b. SGS projekty – pan tajemník žádá řešitele projektů, aby věnovali
pozornost pravidlům a zásadám, která je nutné respektovat při řešení
projektu (viz směrnice Grantový systém a další dokumenty
na webových stránkách ZČU (v sekci výzkum). Pokud řešitelé nedodrží
stanovená pravidla, hrozí sankce v podobně neuznatelných nákladů.

c. Stav přípravy rozpočtu. Fakulta v tuto chvíli zná částku na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace (činnost 1311) – celková částka
na rok 2016 je 6 678 tis. Kč. Výše příspěvku na vzdělávací činnost
zatím známa není. ZČU jako celek má pokles 8 mil. Kč. Pan tajemník
požádal VK, aby ze zdroje 1111 nehradili žádné výdaje nad rámec
nastavených tarifních mezd. Pokud se vyskytne neplánovaný výdaj,
je třeba jej projednat s tajemníkem fakulty. Platí i pro tzv. drobné
vydání.
d. Pan tajemník požádal VK o potvrzení, že na personální odbor byly
dodány pracovní náplně všech zaměstnanců. Nikdo z přítomných
nesplnění úkolu neoznámil.
e. Pan tajemník požádal VK, aby věnovali pozornost rozhodnutí rektora
o čerpání dovolené.
f. Pan tajemník informoval o tom, že ing. Valeš naprogramoval aplikaci,
která dává představu o tom, kolik je placeno za místnost dle velikosti
plochy (v případě, že je pod správou katedry) a kolik činí úhrada
dle židlohodiny (v případě, že je ve společném fondu). Aplikace
je dostupná na: https://rozvrhy.fpe.zcu.cz/admin/zh/
g. Pan tajemník informoval o změně režimu v parkování u budovy
Veleslavínova 42. Aktuálně má FPE 7 míst, která budou označena
tabulkou. Pracovníci s povolením k vjezdu obdrží parkovací karty do
svých vozidel. Jedná se o zkušební provoz, který bude platit zřejmě od
března 2016.
Zapsal: P. Mičke
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