Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 20. 10. 2014, č. 17/2014
Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., Ing. P. Mičke,
doc. L. Čepička, PhD., PhDr. J. Vaňková, RNDr. M. Randa, Ph.D.

1. KD vyslechlo informaci o zastoupení FPE v jednotlivých grémiích ZČU. Projekt
Talent – prod. Vaňková, prod. Mergl, kreditní skupina – prod. Čepička, prod.
Vaňková, vedoucí SO P. Vošahlíková, Rada celoživotního vzdělávání ZČU –
prod. Vaňková, komise pro kvalitu – prod. Čepička, prod. Vaňková, skupina
pro metodiku rozpočtu – ing. Mičke, kolegium kvestora, komise pro správu
investičního majetku – ing. Mičke. strategický tým ZČU – prod. Vaňková,
Ing. Mičke, doc. Mentlík, dr. S. Nováková (FPE má zastoupení ve všech
dalších grémiích ZČU).
2. KD jednalo o obsahu podkladů pro přijímací řízení zaslaných do Učitelských
novin. Podrobně jednalo o oborech kombinovaného studia a oborových
kombinacích ZŠ a SŠ v navazujícím magisterském studiu pro akademický rok
2015-2016. Návrh bude předložen Akademickému senátu FPE.
3. KD jednalo o zajištění studia v Karlových Varech.
4. KD řešilo stížnosti studentů
disciplinárních řízeních.
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5. KD vyslechlo informaci o dosavadním průběhu Dětské univerzity.
6. KD vyslechlo podrobnou informaci o průběhu a náplni jednání kolegia
rektorky.
7. KD vyslechlo informaci o hospodaření za 1. – 9. měsíc 2014. Pan tajemník
hodnotil pozitivně nárůst ve vlastních příjmech u některých kateder. Pan
tajemník doporučuje katedrám, které mají v roce 2014 přečerpán zdroj „1111“,
aktivovat zdroje ve fondu provozních prostředků (jedná se o katedry KTV,
KVD (část je již aktivována), KNJ a KMT-T (aktivován). KD diskutovalo
o využití rozpočtové rezervy. Návrh bude předložen Akademickému senátu
FPE. Pan tajemník dále informoval o možném problému v čerpání projektů
SGS a u vnitřní soutěže, a to kvůli neúspěšným pokusům pořídit požadované
a schválené položky přes DNS.
8. KD jednalo o programu VR. Jednání je přeloženo na 29. 10. 2014.
9. KD informuje o rozhodnutí děkanky o snížení stavu zaměstnanců na KNJ
k 1. 1. 2015 (č.19RD/2014)
10. KD informuje, že setkání s bývalými pracovníky fakulty se uskuteční dne
27. 11. 2014 v prostorách SOUE Vejprnická ulice.
11. KD informuje, že studenti mohou získat stipendium generála Pattona;
podrobnosti jsou uvedeny v příloze zápisu.

12. KD informuje, že bude změněn systém příkazců a správců. Odměny (včetně
těch z projektů) musí podepisovat vždy nadřízený pracovník (konkrétně VK,
případně paní děkanka), u zdrojů 1111, 1311, 149* musí být podepsán také
pan tajemník Mičke).

V Plzni dne 20. října 2014
Zapsal: doc. RNDr. M. Mergl, CSc.
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
děkanka FPE

