Zápis z aktivu vedoucích kateder ze dne 11. května 2016
Přítomni: dle prezenční listiny.
1. Proběhlo školení k protipožární ochraně – za účasti paní Světlany Svobodové (PS Ochrana a zabezpečení objektů) byli proškoleni vedoucí kateder.
2. Pan děkan podal informace k probíhajícímu procesu akreditace. Ještě je třeba reagovat
na připomínky ke studijním oborům Učitelství českého jazyka pro střední školy
a Učitelství hudební výchovy pro střední školy. Zároveň probíhají jednání s FDU LS
o personálním zabezpečení některých předmětů - dle připomínek AK k oboru Vizuální
kultura se zaměřením na vzdělávání. O konkrétních výstupech tohoto jednání
informuje pan děkan vedoucí KVK.
3. Dr. Lovasová požádala o společný postup při vyplňování dotazníku, ve kterém je
hodnocena kvalita služeb servisních jednotek, a to zejména v otázkách, ve kterých lze
určit standardní náplň a tzv. nadstandard. Někteří vedoucí kateder naopak upozornili
na skutečnost, že společný postup může být kontraproduktivní.
4. Pan tajemník informoval o tom, že AS FPE nebyl schválen předložený návrh rozpočtu
(výsledný návrh je v příloze č. 1). V souvislosti s touto informací proběhla schůzka
s panem kvestorem. Do schválení rozpočtu fakulty je nezbytné postupovat podle čl. 20
metodiky rozpočtu ZČU. V praxi to znamená, že jednotlivá střediska fakulty jsou
oprávněna čerpat jen neinvestiční zdroje snížené o 10 %. Objem výdajů lze překročit
pouze v případě mandatorních výdajů a ostatních závazků bezprostředně souvisejících
s nezbytným zajištěním činností, ke kterým byla ZČU zřízena. Mandatorními výdaji
nejsou zejména mzdové prostředky nad rámec mzdového výměru. O tom,
co se považuje za mandatorní výdaje, bude jednat pan tajemník s panem kvestorem.
5. Proděkan Sirotek seznámil přítomné s pokyny k přijímacím zkouškám.
a. Dr. Pešková se dotazovala, zda v souvislosti se získáním akreditace oboru
Učitelství ruského jazyka pro střední školy budou uchazečům dodatečně
nabídnuty nové kombinace. Prod. Sirotek odpověděl, že na jednání KD bylo
projednáno, že bude vyhlášeno dodatečné přijímací řízení pro obor Učitelství
ruského jazyka pro SŠ (možné kombinace s Čj, Nj, Hv, Vv a Tv).
b. Dr. Voltrová vznesla dotaz, zda bychom v následujícím roce mohli uchazečům
nabídnout netradiční kombinace – prod. Sirotek odpověděl, že k novým
kombinacím pro akademický rok 2017/18 (vzhledem k výsledkům akreditace)
budou určitě ještě probíhat další jednání.
c. Doc. Vrbík – dotaz ohledně předání výsledků přijímacích zkoušek
v elektronické podobě – prod. Sirotek zjistí možnosti studijního oddělení.
d. Dr. Pešková se dotazovala na obory, které budeme otevírat v kombinované
formě studia. Prod. Sirotek odpověděl, že pro akademický rok 2016/17 jsou
otevírané obory v kombinované formě podle vyhlášeného přijímacího řízení.
e. Doc. Votík – vznesl návrh na posunutí stanoveného termínu odevzdávání
kvalifikačních prací z 30. 6. na dřívější termín (např. 15. 6.) z důvodu čerpání
dovolených akademických pracovníků v době, kdy zpracovávají posudky.

Prod. Sirotek odpověděl, že návrh vedení FPE projedná. Dále uvedl, že byl již
pro příští akademický rok 2017/18 v harmonogramu posunut termín obhajob
na nejzazší možnou dobu, čímž se prodlouží čas na zpracování posudku.
6. Proděkan Sirotek uvedl, že již byly zveřejněny komise pro SZZ na www stránkách
a upozornil na to, aby sestavené komise pro SZZ a komise pro obhajoby
kvalifikačních prací pracovaly v souladu s požadavky Studijního a zkušebního řádu
ZČU.
7. Proděkan Sirotek informoval o termínu konání promocí – letní termín
11. a 12. července, podzimní termín je stanoven na 10 a 11. října.
a. Dr. Šafránková se dotázala, zda by promoce oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
a Učitelství pro MŠ mohla být v jeden den.
b. Dr. Klečková vznesla dotaz na stav přípravy rozvrhů. Pan proděkan odpověděl,
že rozvrhy 2. a vyšších ročníků jsou hotové. Případné připomínky k rozvrhům
1. ročníků je nutné konzultovat přímo s fakultními rozvrháři.
8. Kvalifikační růst – proděkanka Miňhová informovala vedoucí kateder o nástrojích,
které byly projednány v KD – s cílem podpořit kvalifikační růst. Dále informovala
o přípravě nových doktorských studijních programů.
9. Proděkan Bezděk upozornil vedoucí kateder, aby pracovníci při umisťování
publikačních výstupů věnovali pozornost tzv. predátorským časopisům. K této otázce
byla připravena prezentace, která bude přílohou zápisu.
10. Různé:
a. Proděkan Kepka informoval, že také v roce 2016 získal projekt Dětské
univerzity –/DU/ (realizace na FPE) finanční podporu z Plzeňského kraje.
Katedry do 20. 5. sdělí mailem prod. Kepkovi a paní Lavičkové, zda se katedra
bude na DU podílet a jméno pracovníka zodpovědného za DU.
b. Pan tajemník upozornil na platnost nového ceníku autodopravy (od 1. 6.)
c. Pan tajemník tlumočil požadavek ředitele PS, aby havárie v budovách byly
nahlašovány prostřednictvím Pasportizace (odkaz na hlavní stránce zcu.cz)
d. Hlasové a datové tarify (nové aktivace a změny aktuálního nastavení tarifů
jsou možné od 1. 6.). KD nyní vyhodnotí aktuální stav a následně informuje
VK.
e. Dr. Lovasová informovala o přípravě projektu v OP VVV. Projekt je zaměřen
na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a je připravován
ve spolupráci s IPC.

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu kateder – zdroj 1111 a zdroj 1311
Katedra Katedra ∑ čin. 1111
KPG
3 150 000
KPS
3 528 000
KHK
1 755 000
KVK
1 874 000
KTV
3 506 000
KVD
1 163 000
KČJ
3 269 000
KAN
2 381 000
KNJ
1 648 000
KRF
1 328 000
KHI
1 266 000
KMT
2 734 000
KCH
899 000
CBG
2 212 000
Celkem
30 713 000

∑ čin. 1311 (RIV)
175 100
352 800
209 100
403 200
207 500
288 200
697 100
52 700
1 285 500
155 600
394 900
308 200
230 700
1 215 200
5 975 800

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

