Zápis z aktivu vedoucích kateder ze dne 17. května 2017
Přítomni: dle prezenční listiny.
1. Informace o stavu akreditací
- na KR byly schválené anotace záměrů studijních programů: Speciální pedagogika,
Sociální pedagogika a doktorského programu Hudební teorie a pedagogika
- AS FPE schválil anotaci záměru Učitelství pro MŠ
- pro červnové jednání AS FPE a VR FPE a KR je připravena opravená verze
anotace záměru Učitelství pro 1. st. ZŠ a nově Učitelství pro ZŠ
- metodické pokyny, doporučení, formuláře a další materiály jsou dostupné
na stránkách NAÚ - www.nauvs.cz- katedry zahájí práci na studijních
plánech a nových předmětech NMgr. programu Učitelství pro ZŠ
se specializacemi dle pokynů (2 ekvivalentní předměty- Didaktika oboru 1,2
po 3 kreditech)
- učitelství pro SŠ a bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání bude teprve upřesněno jaký typ studijního programu budeme preferovat (sdružený
typ programu - tzv. major a minor, či program se specializacemi). Standardy
MŠMT pro učitelské programy zatím stále nebyly zveřejněny.
2. Informace o hodnocení pracovníků
- Děkan fakulty informoval o postupu hodnocení pracovníků na katedrách
a upozornil na zkušenosti z hodnocení na KPG. Znovu vysvětlil záležitost
hodnocení studentů, kdy nemají pracovníci počítat průměry z průměrů, ale napsat
přibližnou hodnotu hodnocení.
3. Informace k rozpočtu
- Tajemník fakulty informoval o schválení rozpočtu FPE na rok 2017. Vedoucím
kateder byly předány dopisy s rozpisem částek ve zdrojích 1111 a 1311. Částky
z přijímacího řízení (zakázka 420003) budou pro jednotlivá pracoviště
schvalovány pravděpodobně na červnovém jednání AS FPE.
4. Informace z kolegia kvestora
- Pan tajemník upozornil na konání školení k BOZP.
- Dále uvedl, že ZČU (Oddělení nákupu a veřejných zakázek) připravuje VŘ
na pronájem kopírek a tiskáren.
- Informoval přítomné, že pokračují jednání o dokončení plánovaných etap
rekonstrukce budovy VC, a zároveň jsou připravovány podklady pro přípravu
rekonstrukce budov KL a CH.
5. Různé
- Pan tajemník uvedl, že fakulta reagovala na dvě výzvy MŠMT a podala
dva projekty, které by měly být financovány z Fondu vzdělávací politiky MŠMT
(tzv. Ukazatel F):
- 1. žádost na 3,4 mil. Kč (pro FPE a FF); cílem projektu je posílení motivace
k výkonu učitelské profese;
- 2. žádost na 10,7 mil. Kč (pouze pro FPE); cílem projektu je stabilizace
pedagogického sboru na FPE.
- Proděkan Sirotek informoval, že:
- Přijímací řízení - harmonogram přijímacího řízení byl rozeslán na katedry.
Státní závěrečné zkoušky - komise, zadávání a odevzdávání kvalifikačních
prací (v souladu s pokynem 03PD/2015), kontrola plagiátorství

Studentské hodnocení kvality výuky - připomenout studentům možnost
se vyjádřit
- Zapojení do řešení projektu Q-RAM - přednostně budou v roce 2017 řešeny
studijní obory Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. st. ZŠ, další obory
se mohou zapojit dle zájmu - informace podala dr. Vaňková
- Vyhláška k povinné výuce předmětů v akademickém roce 2017/18.
VK zašlou paní Lavičkové seznam předmětů (zkratka, název, semestr) pouze odůvodněné případy - a procento docházky do 30. června.
- Zveřejnění "Harmonogramu FPE" s důležitými termíny pro akademický rok
2017/18 - termíny pro katedry závazné.
- Nový Studijní a zkušební řád ZČU - bude předložen příští týden
k připomínkovému řízení.
prod. Kepka informoval o termínech pro podávání žádostí o akreditaci kurzů
DVPP
- 8. – 19. 5. 2017
- 31. 7. – 11. 8. 2017
- 2. – 13. 10. 2017
prod. Kepka informoval o Dětské univerzitě, která proběhne v ZS ak. roku
2017/18, nové, upravené či potvrzené anotace jednotlivých lekcí předají katedry
pí. Lavičkové do 30. 6. 2017
účastníci aktivu obdrželi od Dr. Rohlíkové písemně informaci o možnostech
spolupráce kateder s oddělením CŽV ZČU v Plzni (v příloze)
-

-

-

-

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

