Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 5. 12. 2016, č. 24/2016

Přítomni:

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

Program:
1. KD projednalo za přítomnosti ředitele projektového centra ing. Valeše stav
řešení projektů a nových výzev.
 Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti –
ukončení výzvy kvůli technickým problémům bylo posunuto
na 12. 1. 2017. „Doladění“ žádosti proběhne v polovině prosince.
 Projekt Didaktika A – MŠMT schválilo Žádost o změnu, kterou přešla
veškerá činnost včetně finančních prostředků TSC na iQlandii. Bylo
ukončeno VŘ na obsazení pozic realizačního týmu. V pondělí
12. 12. 2016 se uskuteční zasedání výběrové komise.
 Cesty k inkluzi – zálohová platba z MŠMT „dorazila“ a došlo
k přeposlání peněz partnerům, aby uhradili mzdy za listopad.
 Výzva Pregraduální vzdělávání – probíhají přípravné schůzky
k projektu, v úterý 6. 12. 2016 proběhne schůzka s prof. Spilkovou, které
se zúčastní zájemci z kateder. Katedry do středy 7. 12. zašlou své
představy o zapojení do projektu (koordinuje prod. Chocholoušková).
 Výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání I – připravuje
dr. Rohlíková
 Výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj – PO2 - výzkumné
organizace (pouze 1 žádost na ZČU) – Aktivity: Nastavení strategického
řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání
ocenění „HR Award“, Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení
výzkumné organizace, Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné
organizace, Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce,
Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.
2. Kolegium děkana děkuje:
a) KCJ za uspořádání konference „Václav Hanka a obrozenecké nadšení“,
která proběhla pod záštitou senátorky Milady Emmerové,
b) dr. Knappové a KTV za uspořádání olympiády žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami,
c) prod. Kepkovi za uspořádání Dne s absolventy (22. 11.) a Setkání
s bývalými pracovníky (1. 12.),
d) doc. Hlaváčkovi, dr. Černíkovi a prod. Kepkovi za přípravu a realizaci
prezentace v mediích,
e) KPS za organizaci „Psychologického dne“.

3. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
a) zprávu děkana Randy o schůzce k výsledkům výzkumu – TIMSS 2015 –
výsledky žáků 4. ročníku ZŠ v matematice a přírodovědě,
b) zprávu prod. Kepky o účasti a aktivitách na oslavách výročí 110 let trvání
Gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni,
c) zprávu děkana o jednání vědecké rady Pedagogické fakulty v Hradci
Králové.
4. KD projednalo přípravu na zasedání senátu v lednu 2017.
5. Zastoupení vedení FPE na následujících akcích:
 ČŠI 25 let trvání – 8. 12. Praha děkan Randa,
 Informační schůzka o studiu na FPE 8. 12. Sportovní G – prod. Sirotek,
 Informační schůzky o studiu na FPE 21. 12. Obchodní ak. – prod.
Sirotek.
6. Panelová debata s představením monografie Environmentální výchova
z pohledu učitelů, autoevaluační nástroje pro ekovýchovu na ZŠ (PedF UK
Praha – 8. 12. – prod. Chocholoušková).
7. Termíny dalších jednání:
 schůzka vedení 13. 12. 2016
 2. 1. 2017 – vedení
 16. 1. 2017 - KD
 30. 1. 2017 – vedení
8. Vnější vztahy
 Den s absolventy – informoval prod. Kepka, KD vzalo na vědomí zprávu
o průběhu, zprávu o vyhodnocení dotazníků zpracovaných studenty FPE
a náměty pro další ročníky (např. udělení děkanského volna pro studenty
navazujícího studia)
 Dětská univerzita – informoval prod. Kepka – DU je pro tento semestr
ukončena, reportáž o DU proběhla v televizi ZAK, v současné době
se připravuje ukončení promocí 2. 2. 2017 v aule v Jungmannově ulici –
předpokládá se 65 absolventů,
9. KD projednalo plnění výstupů projektu financovaného z Fondu vzdělávací
politiky (ukazatel F).
10. Finanční záležitosti – tajemník Mičke seznámil KD s informacemi z jednání
kolegia kvestora:
 zástupci CIV informovali, že je připravena webová stránka licence.zcu.cz,
která bude sloužit k lepšímu přístupu k údajům o SW licencích,
což umožní lepší správu v rámci ZČU;
 zástupci CIV informovali, že bude nasazen nový nástroj na správu
dokumentů (adresa doc.zcu.cz by měla zůstat zachována, pouze se
změní uživatelské prostředí);




pan kvestor upozornil, aby nákupy z projektů nebyly realizovány
až v závěru řešení (hrozí neuznatelné náklady);
vedoucí personálního odboru požádala, aby veškeré dokumenty týkající
se zpracování prosincových mezd i změn, které mají platit od 1. 1. 2017,
byly předány na personální odbor nejpozději do 16. 12. 2016.

11. Pan tajemník informoval KD o petici, která byla zaslána panu kvestorovi
a vedoucí SKM. Petice se týkala bufetu v budově KL. Po projednání v kolegiu
KD doporučuje, aby s platností od 1. ledna 2017 byl zrušen objednávkový
systém. Požadavek na navýšení počtu jídel nelze z hygienických důvodů
akceptovat.
12. Vědecké a umělecké záležitosti:
 prod.Chocholoušková informovala o elektronických zdrojích a vyhlášení
grantových soutěží (SVOČ, BAPE, GRAK apod.),
 prod. Kepka informoval o 3. kole Talentu,
 prod. Chocholoušková informovala o závěrech z projektu Postdoc.
13. Studijní záležitosti:
 KD projednalo organizaci Dne otevřených dveří 20. 1. 2017,
 KD projednalo informaci dr. Klečkové o možnosti návrhu studenta-ky
1. ročníku studia na udělení „ Čestné stipendium generála Pattona“ – KD
doporučuje vedoucím kateder prověřit možnost návrhu na uvedené
stipendium. Případné další informace podá vedoucí KAN dr. Klečková
(Pokyny viz příloha 1).

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

