Zápis z aktivu vedoucích kateder ze dne 14. září 2016
Přítomni: dle prezenční listiny.

1. Způsob čerpání finančních prostředků z FPP a IP - děkan RNDr. Miroslav
Randa, Ph.D.:
- informoval o jednáních, která se uskutečnila během letních měsíců ohledně
financování pedagogických fakult (MŠMT, ZČU)
- seznámil se způsobem a pravidly čerpání finančních prostředků z FPP
- seznámil s pravidly pro rozdělení prostředků z IP prostupnost a IP kvalita
- účastníci obdrželi podkladové materiály s uvedenými pravidly k těmto bodům
programu
- požádal vedoucí kateder o zpracování seznamu předmětů vyučovaných v cizím jazyce
– termín 15. 10. 2016
2. Informace o přípravě rekonstrukce budov KL a CH a katedry chemie - tajemník FPE
ing. Mičke:
- Informoval o tom, že se předpokládá rekonstrukce většího rozsahu, je třeba zvážit
celkovou koncepci a rozmístění kateder v budovách
- požádal vedoucí kateder o rozvahu na rozsah plánovaných úprav v budovách KL a CH
a na KCH – termín do konce října 2016
- přírodovědné katedry budou částečně řešeny v rámci projektu ERDF (laboratoře,
učebny)
3. Požadavky na VR FPE – proděkanka doc. Miňhová:
- informovala o termínu VR FPE – 13. října 2016
- požádala o zaslání podkladů pro jednání do 23. 9. – návrhy nových členů komisí
pro SZZ, školitelů disertačních prací, témata disertačních prací – elektronick+ písemně
pí. Lavičkové
4. Návrhy investic 2017 – tajemník ing. Mičke:
- informoval o termínu podávání návrhů – 16. 9. 2016
5. Návrhy neinvestic 2017 – tajemník ing. Mičke:
- informoval o termínu podávání návrhů - do 30. 9. 2016
6. Návrhy na Talent, informace o ocenění studentů – proděkan doc. Bezděk:
- požádal vedoucí kateder o zaslání návrhů do 20. 9. 2016

7. CŽV – informace o akreditaci, příprava akreditace nových programů – proděkan
PaedDr. Kerpka:
- informoval o úspěšné akreditaci podávaných kurzů v rámci CŽV
- informoval o možnosti podat nové programy – termín podání do 14. 10. 2016
8. Projekt pedagogického celofakultního významu – proděkan doc. Bezděk:
- informoval o zásadním propojení výzkumu pedagogického a oborových didaktik
- informoval o počátečních návrzích témat KPG a KPS, které budou předloženy
a nabídnuty ostatním katedrám s ohledem na jejich možné zapojení
9. Informace o čerpání GRAK, SGS, SVK a dalších výzkumných projektů FPE a ZČU –
proděkan doc. Bezděk:
- viz příloha
10. Informace o ukončování akademického roku 2015/16 a začátku akademického roku
2016/17 – proděkan PaedDr. Sirotek:
- apeloval na dodržování termínů spojených s činnostmi souvisejícími s ukončováním
ak. roku - termín 31. 8. 2016 nebyl všemi katedrami dodržen – nedodržování termínů
působí následné komplikace při tisku zápisových listů a následných zápisů
- poděkoval katedrám za respektování doporučení při jmenování předsedů komisí
pro státní závěrečné zkoušky (prof., doc.)
- při uzavírání protokolů o SZZ je třeba postupovat dle Vyhlášky děkanky 15 VD/2013
- promoce se uskuteční na zámku Kozel ve dnech 10. – 11. 10. 2016 – harmonogram
bude upřesněn v příštím týdnu
- začátek akademického roku probíhá činnostmi dle harmonogramu (zápisy, kontrola
rozvrhů a rozvrhových akcí – nutno dodržovat rozvrhovou kázeň – případné změny
nahlásit rozvrhářům)
- u 1. ročníků bakalářského studia proběhla volba vedlejšího sloupu – studenti jsou již
zařazeni a vedlejší sloup studují již od ZS. Katedry mohou studentům v prvních
týdnech výuky připomenout, že je možné požádat o případnou změnu vedlejšího
sloupu – termín max- 15. 10. 2016. Pozdější změna bude povolována pouze
ze závažných důvodů.
- informoval o žádostech studentů znovu přijatých do 1. ročníku o uznání předmětů
absolvovaných v předchozím studiu dle původního studijního plánu (jednotný postup
pro předměty vyššího ročníku) – vyjadřuje se garant předmětu
- upozornil na některé důležité termíny z harmonogramu akademického roku 2016/17
- připomněl postup při zadávání zadání kvalifikačních prací – jednotný termín
odevzdání 30. 6. 2017, předložení zadání BP k podpisu - 30. 9. 2016, správná
formulace zásad pro vypracování.
- informoval o práci na úpravě studijních plánů dle závěrů akreditační komise
a z hlediska rozvržení počtu kreditů v jednotlivých semestrech - termín říjen,
listopad 2016
- informoval o připravovaném vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18
- informoval o vyhlášeném dodatečném výběrovém řízení na ERASMUS+

11. Studentské hodnocení kvality výuky – proděkan PaedDr. Sirotek:
- informoval o mezním termínu pro vyjádření akademických pracovníků k připomínkám
studentů – 8. 10. 2016
12. Web – informace (novinky, akce kateder) – proděkan PaedDr. Kepka:
- Informoval o fungování možnosti přesměrování informací z novinek ZČU na fakultní
a katedrální stránky a využití tohoto informačního kanálu pro akce kateder

Zapsal: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

