Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 21. 11. 2016, č. 23/2016

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., doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

Program:
1. KD projednalo za přítomnosti ředitele projektového centra ing. Valeše stav
řešení projektů a nových výzev.
 Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti –
rozpočet 8,7 mil. Kč (0,7 mil. Kč NN). Projekt ve finální fázi přípravy. Zítra
obdržíme poslední dokumenty, zajistíme podpis pana rektora a mělo
by to být za FPE vše.
 Projekt na podporu nadaných žáků – dr. Štrofová .Projekt byl podán.
 Projekt Polytechnická výchova (OP VK) – vystavena faktura
pro Hlasové centrum.
 Cesty k inkluzi – projekt již i v systému v realizaci. Do dvou týdnů
obdržíme peníze.
 Výzva Pregraduální vzdělávání – připravuje dr. Chocholoušková,
informovala podrobně o přípravě projektu Pregraduální příprava učitelů:
výzva – viz příloha – aktivity jsou od strany 14. Zájemci o řešení
uvedeného projektu se přihlásí u prod. Chocholouškové. Schůzka
zájemců se bude konat 30. 11. v 16,30 v zasedací místnosti děkanátu.
 Výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání I – připravuje
dr. Rohlíková
 Výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj – PO2 - výzkumné
organizace (pouze 1 žádost na ZČU)
2. Kolegium děkana děkuje:
a) doc. Bezděkovi za vzornou reprezentaci FPE (složení symfonie
Gaudeamus Igitur a její provedení Plzeňskou filharmonií při slavnostním
večeru na počest 25. výročí založení ZČU v Plzni),
b) dr. Aschenbrennerovi za vzornou reprezentaci FPE (hudební doprovod
při slavnostní vědecké radě ZČU v Plzni),
c) dr. Štrofové za přípravu projektu Podpora nadaných žáků,
d) dr. Klečkové a KAN za přípravu konference učitelů anglického jazyka,
e) KHK a zejména doc. M. Slavíkové za uspořádání studentské vědecké
konference dne 11. 11. 2016,
f) studentské komoře za organizaci 20.semestrníku univerzitního upíra,
g) KRF a dr. Klausové za zorganizování setkání 1. ročníku bakalářského
studia Rj s konzulem Ruské federace,
h) dr. Voltrové a KNJ za uspořádání debat o didaktikách (21. 11., 23. 11.),
i) Kláře Výtiskové za vzornou reprezentaci FPE (získání titulu „týmový mistr
světa v sudoku“).

3. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
a) informaci děkana o schůzce s ministryní školství v rámci její návštěvy
v Plzni - v příštím roce budou navýšeny finanční prostředky
pro pedagogické fakulty v ČR a bylo sděleno, že do školství nastupuje
nízké procento absolventů – vedení fakulty zajistí formou dotazníkového
šetření skutečný nástup do školství u posledních dvou ročníků
absolventů,
b) informaci o jednání s řediteli středních škol Karlovarského kraje
na výjezdním zasedání v Jesenici (děkan Randa, proděkani Kepka,
Sirotek),
c) informaci děkana o jednání Asociace děkanů (Praha 14.–15. 11.),
d) informaci o jednání se zástupcem Svazu zaměstnavatelů (děkan Randa,
proděkan Kepka),
e) informaci o jednání a účasti na výročním zasedání ČŠI – krajský
inspektorát Plzeň (děkan Randa, proděkan Kepka),
f) informaci prod. Sirotka o „Veletrhu vzdělávání“ v Žatci (14. 11.),
g) informaci prod. Chocholouškové o konferenci „Škola pro budoucnost –
budoucnost pro školu II“ (14. 11. Praha),
h) informaci prod. Sirotka o konferenci „Kvalita vzdělávací činnosti a její
hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity“ (16. 11: UK Praha).
Jedním z vystupujících byl předseda NAÚ prof. Labík.,
i) informaci prod. Sirotka o jednání Rady pro 1. stupeň učitelství ZŠ,
j) informaci děkana o článcích o středisku sportovních studií při FPE, které
byly publikovány v médiích,
k) informaci děkana o schůzce k didaktikám (21. 11. a 23. 11.),
l) informaci dr. Stočese o setkání zástupců akademických senátů
pedagogických fakult ČR.
4. Ing. Mičke informoval o jednání kolegia kvestora a dalších orgánů (KSIM,
rozpočtová komise)
- Nejzazší termín pro předání objednávek je do 4. 12.; dále na KK
vystoupil Mgr. Rubricius s prezentací, která se týkala registru smluv;
vedoucí Šístková požádala, aby zaměstnanci věnovali patřičnou
pozornost inventarizaci majetku a prováděli skutečně fyzickou
inventarizaci; vedoucí Rábová požádala o vrácení podepsaných dokladů,
které byly předány pracovištím současně s poukázkami flexi pass,
do konce listopadu paní Fajtové – PER; tajemník Sitera upozornil,
že provedená revize IT systémů prokázala u některých zaměstnanců
ZČU nastavení nebezpečného hesla. Tito zaměstnanci obdrželi e-mail
se žádostí o změnu hesla; tajemník Sitera informoval o výsledku
výběrového řízení na nákup mobilních telefonů. Informace o nákupech
telefonů
je
uvedena
zde:
(http:..support.zcu.cz.index.php.Telekomunika%C4%8Dn%C3%AD_slu%
C5%BEby.Po%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_mobiln%C3%ADho_telef
onu ),

V rámci KSIM byly projednávány návrhy investic. Komise odsouhlasila
na rok 2017 rekonstrukci posluchárny VC301 a přípravu projektové
dokumentace a investičního záměru rekonstrukce budov Klatovská 51
a Chodské nám. 1,
- Na jednání rozpočtové komise AS ZČU byl tajemník fakulty informovat
o stavu hospodaření FPE v roce 2016. Byla diskutována otázka let
následujících. Zároveň byly prorektorem Duchkem okomentovány dílčí
návrhy změny metodiky rozpočtu ZČU.
5. Zastoupení vedení FPE na následujících akcích:
 Den s absolventy 22. 11. – děkan Randa, prod. Kepka, prod. Sirotek,
 Hokejové utkání „Bitva o Plzeň“ 23. 11. – děkan Randa, prod. Kepka,
prod. Miňhová,
 Seminář s firmou Raabe – Bratislava 25. 11. děkan Randa,
prod. Chocholoušková, dr. Kéhar,
 Schůzka k tvorbě nových předpisů 29. 11. – děkan Randa,
 ČŠI 25 let trvání – 8.12. Praha děkan Randa,
 Olympiáda „Zdravé společenství“ 2. 12. – děkan Randa,
 Výzkum TIMSS – 1.12. Praha děkan Randa,
 70 let PF Olomouc – 15. 12. děkan Randa,
 Psychologický den 2. 12. – prod. Miňhová,
 Setkání s důchodci 1. 12. – děkan Randa, prod. Miňhová, Kepka,
Sirotek, taj. Mičke.
6. Termíny dalších jednání
 KD 5. 12.,
 schůzka vedení 13. 12.
7. Výroční zpráva za rok 2015
 Informoval dr. Kepka – zbývají drobné úpravy. Zpráva by mohla být
na konci týdne předložena senátu.
8. Žádost o podporu z fondu rektora – podpora pracovníků připravujících
se k habilitaci
 KD schválilo návrh děkana na udělení podpory jednotlivým pracovníkům.
9. 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) byli 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 28. 11.,
 DU – probíhá – jsou připraveny poslední 2 schůzky, připravuje
se ukončení- promocí (2. 2. 2017) včetně podílu partnerů – předpokládá
se 65 absolventů,
 KD vzalo na vědomí informaci o návrzích smluv s PilsenSteel.
10. KD projednalo přípravu AVK a senátu.
11. Děkan informoval o přípravě aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2017.
12. KD projednalo plnění výstupů projektu financovaného z Fondu vzdělávací
politiky (ukazatel F). Bylo provedeno vyhodnocení realizace aktivizačních
forem výuky.
-

13. Finanční záležitosti
 KD projednalo stav financí DU, zbývající peníze je nutné vyčerpat
do konce listopadu 2016
 KD upozorňuje na nutnost čerpání financí v projektech SGS, GRAK aj.
 KD vzalo na vědomí zprávu o stavu financí FPE
14. Vědecké a umělecké záležitosti
 KD projednalo změnu přístupů do databází pro prod. Chocholouškovou.
 Prod. Kepka informoval o 3. kole Talentu
 KD projednalo v souvislosti s čerpáním dodatečných finančních
prostředků stav uložení výsledků v OBD
15. Studijní záležitosti
 Proděkan Sirotek informoval o studentském hodnocení kvality výuky
za ak. rok 2015/16,
 KD děkuje katedrám za doplnění tabulky sloužící k vykazování plnění
úkolů v jednotlivých oblastech,
 KD schválilo seznam vyhlášek určených k rušení z důvodů prošlé
platnost,
 KD informuje všechny akademické pracovníky i studenty, že v sekci
Zahraniční vztahy a na úřední desce na webových stránkách FPE byl
zveřejněn Pokyn č. 05PD/2016 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení
míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, aktivita:
studentská mobilita a Pokyn č. 04PD/2016 Vyhlášení výběrového řízení
na obsazení míst v programu INTER-17 v roce 2017,
 KD informuje, že byl vydán Pokyn č. 06PD/2016 k výplatě
prospěchových stipendií v akademickém roce 2016/17. Pokyn a seznam
studentů, kterým je prospěchové stipendium přiděleno, je zveřejněn
na webových stránkách FPE v sekci studium a na úřední desce.

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

