Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 5. 1. 2015, č. 01/2015

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

1. KD jednalo s panem Dr. P. Brejchou o možné spolupráci s nakladatelstvím Raabe
v rámci projektu Erasmus+.
2. KD projednalo plán rozhovorů s pracovníky FPE. Rozhovory začnou 19. 1. 2015.
3. KD jednalo o dopadech vyrozumění akreditační komise ČR k žádosti FPE ZČU o
udělení akreditace oborů Historie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství dějepisu
pro SŠ.
4. KD prověřilo stav přípravy Dne otevřených dveří, který se koná 16. 1. 2015.
5. KD jednalo o přípravě jednání akademického senátu.
6. KD jednalo o zastoupení na akcích Asociace děkanů pedagogických fakult
v Komárně a Hradci Králové.
7. KD schválilo ocenění studentů, kteří se zúčastnili konference studentských
odborných prezentací v cizích jazycích.
8. Tajemník FPE žádá vedoucí a tajemníky kateder o přípravu podkladů
k „vynulování“ katedrálních zakázek a o jejich předání příslušné účetní nejpozději po
zaúčtování mezd v IS/Magion (v týdnu 12. až 16. 1. 2015). Nulové zůstatky musí být
na všech činnostech (pokud pod číslem činnosti existuje více zakázek, není nutné
nulovat každou zakázku zvlášť; stačí, když součet zůstatků na zakázkách u každé
činnosti bude roven nule). Kladné zůstatky na činnosti 1111 lze převést do fondu
provozních prostředků.
9. KD vyslechlo informaci o přípravě podkladů pro VZ za rok 2014 a vyhlášení
SVOČ-2015.
10. KD jednalo o technických záležitostech týkajících se promocí Dětské univerzity
dne 5. 2. 2015.
11. KD žádá vedení kateder o vyplnění tabulky "Nedočerpaná dovolená na
zotavenou v roce 2014" a o její předání na děkanát paní sekretářce, a to nejpozději
do středy 21. ledna 2015.
V Plzni dne 5. 1. 2015
Zapsal: doc. RNDr. M. Mergl, CSc.
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
děkanka FPE

