Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 31. 10. 2016, č. 22/2016

Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., Ing. Pavel
Mičke, PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., PaedDr. Josef Kepka, CSc.,
PhDr. Jiří Stočes,
Ph.D.,
Ing. Libor
Valeš,
RNDr. Mgr.
Zdeňka
Chocholoušková, Ph.D.

Omluveni:

doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

Program:
1. Děkan fakulty informoval o rezignaci doc. Bezděka na funkci proděkana FPE.
Do této funkce po projednání v senátu FPE jmenuje děkan
dr. Chocholouškovou. Děkan FPE informoval o skutečnosti, že písemné
rezignace na funkci proděkanky-proděkana podali doc. Miňhová a dr. Kepka.
2. KD projednalo za přítomnosti ředitele projektového centra ing. Valeše stav
řešení projektů a nových výzev.
Zveřejněna avíza výzev:
Implementace strategie digitálního vzdělávání I (dr. Rohlíková):
Informatické myšlení podává JČU – FPE ZČU excelentní partner (Robotika na ZŠ
a Příprava MOOC).
Digitální gramotnost podává UK – garance oblasti Člověk a svět práce, případně
cizí jazyky.
Pregraduální vzdělávání: přípravou projektu pověřena dr. Chocholoušková
MŠMT stanovilo pro FPE ZČU max. rozpočet 28 500 000 Kč (méně než 2 000
studentů).
Didaktika - Člověk a příroda A:
Dne 24. 10. 2016 proběhla schůzka s partnery projektu. Byl ustaven řídící výbor
a jeho předseda (doc. Čepička). Řídící výbor jmenoval hlavního manažera projektu
(doc. Mentlík). Doc. Mentlík připravil podklady pro výběrové řízení na obsazení
odborných pozic v projektu Didaktika – Člověk a příroda A, které bude 1. 11. 2016
vyhlášeno.
Projekt Podpora žáků se SVP v uměleckých předmětech a v mimoškolních
aktivitách – rozpočet 8,7 mil. Kč (0,7 mil. Kč NN). Za KPG byla nominována
doc. Kocurová.
Projekt na podporu nadaných žáků – příprava projektu dr. Štrofová
Projekt vyhlásilo MŠMT. Jedná se o podporu nadaných žáků v roce 2017
(workshopy, exkurze, apod.).
KD vzalo na vědomí , že v projektu Polytechnická výchova (OP VK) ZČU v Plzni
obdržela platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
kázně. Platební výměr se týká pochybení při vyhlášení výběrového řízení
na ubytovací a stravovací služby a letenky partnera Hlasové centrum.
3. KD děkuje dr. Breitfelderovi za vynikající reprezentaci FPE ZČU v Plzni a ZČU
v Plzni ve vysílání České televize
4. KD děkuje dr. Kéharovi a dr. Kepkovi za uspořádání konference
„Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie“
5. KD děkuje dr. Káňové a dr. Slowíkovi za přípravu a průběh představení
projektu Inkluze a Týdne s inkluzí.

6. KD děkuje dr. Peškové a jazykovým katedrám za uspořádání konference
o výuce cizích jazyků.
7. KD děkuje Mgr. Černíkovi za účast na 2. ročníku festivalu Plzeňská noc Noc
plná hudby i divadla s představením alternativního divadla "O Dolfíčkovi
a Vlastě".
8. KD vzalo na vědomí informaci strategického týmu o jednání a přípravě
aktualizace DZ na rok 2017. Děkan informoval, že na přípravě dokumentu
se bude podílet doc. František Ježek.
9. Ing. Mičke informoval o jednání kolegia kvestora
- rozvoj a práce knihovny ZČU
- příprava rozpočtu ZČU
- směrnice k uplatňování režií (tvorba režií fakult a kateder)
- připomínky k bufetu – objednávkový systém – tajemník FPE žádá katedry
sídlící na Klatovské a Chodském o vyjádření k objednávkovému systému
do 7. 11. – následně bude projednáno s ředitelkou Kolejí a menz.
10. Děkan informoval o jednání kolegia rektora.
11. Proděkan Sirotek informoval o jednání kreditní skupiny
12. Zastoupení vedení FPE na následujících akcích:
 Konference učitelů AJ – doc. Miňhová
 Jednání se Svazem zaměstnavatelů – dr. Kepka, dr. Randa
 Jednání s ČŠI – dr. Randa, dr. Kepka
 Techmania – propojení formálního a neformálního vzdělávání dr. Randa
 Porada ředitelů SŠ Karlovarského kraje – dr. Randa, Ing. Mičke,
dr. Sirotek, dr. Kepka
 Asociace děkanů a následné konference – 14. a 15. 11. a 16. 11.
dr. Randa, ev. dr. Sirotek
 Rada pro 1.stupeň ZŠ– dr. Sirotek
13. Výroční zpráva za rok 2015 - Informovali dr. Kepka a dr. Chocholoušková –
zbývají drobné úpravy , zejména v publikacích
14. Žádost o podporu z fondu rektora - KD vzalo na vědomí zprávu děkana,
že byly podány 3 žádosti – Podpora Olympiády techniky, Koncerty KHK
a externí expertíza pedagogicko-psychologického bloku
15. Vnější vztahy
 Den s absolventy – informoval dr. Kepka
 Setkání bývalých i současných pracovníků – 1. 12. 2016 v 15.30 h kinosál
SOUE, Vejprnická 56, bývalí pracovníci (důchodci) budou pozváni
prostřednictvím děkanátu, katedry(oddělení) na toto setkání vyšlou 1–2
pracovníky (zejména ty, kteří se s důchodci znají) – katedry (oddělení)
oznámí účast současných pracovníků Bc. Forstové do 25. 11. Katedry
(oddělení) oznámí obratem změny v seznamu bývalých pracovníků (úmrtí,
odchody do důchodu, apod.)
 DU – probíhá , připravuje se ukončení- promoce, včetně podílu partnerů
16. Finanční záležitosti

finanční prostředky , které MŠMT alokovalo na projekt financovaný
z ukazatele „F“ (Fond vzdělávací politiky – Podpora studijních programů
zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků), byly na základě
projektové žádosti FPE navýšeny – dr. Kepka předloží vedení rozdělení
části získaných finančních prostředků podle akcí, které katedry v rámci
třetí role univerzity připravily pro žáky a studenty MŠ, ZŠ, SŠ a jejich
učitele, a to zejména těch, které posilují motivaci ke studiu a výkonu
učitelské profese
- čerpání prostředků určených na DU je potřeba připravit do konce
listopadu
- KD upozorňuje na nutnost čerpání financí v projektech SGS, vnitřní
soutěže a dále připomíná řešitelům projektů GRAK povinnost doložit
výstup (potvrzení redakce), a to nejpozději do 15. 11. 2016. V případě
pozdějšího doložení nebude možno vyplatit přidělené finanční
prostředky. Řešitel je rovněž povinen do konce října 2016 předložit
písemně krátkou zprávu o stavu řešení (emailem na adresu
bezdek@khk.zcu.cz) a o pravděpodobnosti úspěšného či neúspěšného
ukončení projektu do termínu 15. 11. 2016 (viz text vyhlášení pravidel
grantového systému pro akademické pracovníky FPE)., aj.
17. Vědecké a umělecké záležitosti KD projednalo využití elektronických zdrojů
pro vědu a výzkum. KD projednalo v souvislosti s čerpáním dodatečných
finančních prostředků stav uložení výsledků v OBD
18. Studijní záležitosti
 KD provedlo kontrolu opatření IP na podporu mobilit a opatření IP
na zvýšení prostupnosti – viz tabulka v příloze
 KD vzalo na vědomí seznam navržených hodnotitelů pro NAU
 KD projednalo průběh imatrikulací 1. 12. 2016
19. KD projednalo nabídku od Nakladatelství Fraus (NF) – za 10Kč zpřístupnění
elektronických učebnic NF. Vedení bude dále jednat s NF.
20. KD vzalo na vědomí informaci, že 4 pracovníci FPE dosud neuhradili
„přečerpané stravenky“ za rok 2015. KD ukládá ing. Mičkemu, aby tuto
skutečnost s uvedenými pracovníky projednal.
21. KD se zabývalo vyhláškou děkanky o rigorózním řízení a rozhodlo vyhlášku
v současné době neměnit a vrátit se k ní při implementaci novely zákona o VŠ
v roce 2017.
-

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

