Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 20. ledna 2014, č.2/2014
Přítomni:

doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., PhDr. J. Vaňková, RNDr. M. Randa, Ph.D.,
doc. RNDr. M. Mergl, CSc., Ing. P. Mičke, Doc. L. Čepička, Ph.D.

1. KD děkuje vedoucím kateder a akademickým pracovníkům za zajištění
bezproblémového průběhu Dne otevřených dveří dne 10. 1. 2014.
2. KD vyslechlo informaci z Kolegia rektorky, zejména informaci o projektu EXLIZ
a o vyhlášení soutěží pro rok 2014. V roce 2014 bude probíhat „interní FRVŠ“
jako součást institucionálního plánu ZČU (Soutěž 14) s rozpočtem 4,5 mil. Kč,
a to pod gescí prorektora Šimandla a obsahovou kontrolou prorektora
Dokoupila. Směrnice k vyhlášení projektů bude do 15. 2. 2014 (tematicky
budou projekty zaměřeny na tvůrčí práce studentů směřující k inovaci
vzdělávací činnosti, profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů
a na podporu pedagogické činnosti pracovníků do 35 let). Vedení FPE vyzývá
VK a členy kateder, aby si předběžně připravovali projekty s výše uvedeným
zaměřením. KD předpokládá, že by mělo vzniknout maximálně 10 projektů
víceméně pokrývajících potřeby jednotlivých kateder (např. nákup knih,
didaktické techniky, přípravu předmětů v cizích jazycích - cizojazyčné
materiály, webové strany s výukovými texty v cizích jazycích apod.).
Na projekty Města Plzně je sdruženo na 2 mil. Kč, z toho 1,44 mil. Kč je
alokováno na Dny vědy a techniky a na Americké centrum a z této částky není
možná podpora vzdělávání. Zbývající prostředky mají být použity na smluvní
výzkum.
Projekty kraje jsou ve výši 3 mil. Kč, projekt ve výši 1 mil. Kč musí jít na
spolupráci se středními školami a v tomto milionu se počítá s Dětskou
univerzitou.
3. KD projednalo návrh rozpočtových pravidel FPE.
4. KD jednalo o přípravě strategických rozhovorů s vedením
o odpovědích na dotazy, které vedení ZČU předložilo vedení FPE.

ZČU

a

5. KD jednalo o organizaci promocí Dětské univerzity dne 6. 2. 2014.
6. KD projednalo program zasedání AS FPE, které se bude konat 5. 2. 2014.
7. KD projednalo návrhy na výběrová řízení (dílčí úvazek na KPS a KMT –
technická výchova).
8. KD vyslechlo informaci o výsledku jednání Akreditační komise ZČU dne
20. 1. 2014.
9. KD vyslechlo informaci o předpokládaném problému s výdejnou jídel v budově
FPE na Klatovské 51, ve které došlo k redukci počtu pracovníků. Jejich počet

není vzhledem k předpokládanému počtu studentů v areálu KlatovskáChodské dostatečný.
10. KD projednalo přípravu promocí v letním semestru, které se konají 7. a 8. 7.
2014 na zámku Kozel.
11. KD vyslechlo informaci z kreditní skupiny: byl spuštěn nový komunikační portál
mezi ZČU a externími subjekty pod adresou spolupráce.zcu.cz; je zveřejněn
harmonogram akademického roku 2014/2015; v LS opět proběhne burza
rozvrhových akcí pro studenty v týdnu před zahájením výuky v LS.
12. KD informuje, že VK musí stanovit do 2. 2. 2014 nejnižší počet studentů, pro
něž budou otevřeny povinně volitelné a výběrové předměty v LS 2013/2014;
viz článek SZŘ článek 19, odst. 2.
13. KD upozorňuje, že do 7. 2. 2014 je možno ve STAGu upřesnit požadavky pro
splnění podmínek k získání zápočtu/zkoušky u předmětů vyučovaných v LS
2013/2014. Po tomto termínu bude formulář uzavřen a požadavky nebude
možno měnit.
14. KD jednalo o mechanismu včasného zveřejňování zápisů KD.
15. KD připomíná VK a všem akademickým pracovníkům, že posledním dnem pro
podávání projektů do SGS pro rok 2014 je 5. 2. 2014.
V Plzni dne 20. ledna 2014
Zapsal: doc. RNDr. M. Mergl, CSc.
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
děkanka FPE

