Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 13. 2. 2017, č. 2/2017
Přítomni:

Omluveni:

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., doc. Mgr. et. Mgr. Jiří
Bezděk, Ph.D.
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., Ing. Libor Valeš

Program:
1. Příprava projektu výzvy: Pregraduální vzdělávání – referovala proděkanka
Chocholoušková a proděkan Kepka. Projekt je připraven v pracovní verzi,
která bude v pátek 17. 2. konzultována na MŠMT. Projednána je i participace
základních a středních škol. Probíhá podpisování povinné přílohy: Souhlas
se zapojením škol do projektu a schvalování povinné přílohy: Přehled
zapojených kateder.
2. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
a) zprávu děkana Randy o jednání s prorektorem Čepičkou a děkanem FST
Edlem k vytváření společného pracoviště tělesné výchovy a sportu,
b) zprávu tajemníka ing. Mička o jednání kolegia kvestora (od 1. 1. 2017
se proplácí jízdné a další náklady jen proti dokladu – např. jízdenka,
apod., ruší se „čestné prohlášení“). Vedoucí personálního odboru
upozornila na změnu při uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr:
s účinností od 1. 1. 2017 vydalo MŠMT novou vyhlášku na předání údajů
do REDOP. Nově vyžadují zasílání dat i těch profesorů a docentů,
kteří pracují na dohodu. Z tohoto důvodu požádala o dodání
naskenovaných dekretů o jmenování v případech, kdy nejsou docenti
nebo profesoři na fakultách ve stálém pracovním poměru. Zároveň
upozornila, že požadavek se vztahuje na veškeré vzdělání, tzn. i na nižší
stupně, proto bude PER požadovat i diplomy nižších vzdělání u osob,
u kterých nejsou doložené. Tajemník dále informoval o tom, že se
s panem děkanem zúčastnil školení k registru smluv: ZČU má povinnost
zveřejňovat v registru smlouvy a objednávky nad 50 tis. Kč (bez DPH) –
bližší informace viz prezentace, která je přílohou zápisu,
c) zprávu děkana Randy o jednání k akreditacím na MŠMT (18. 1.)
a o jednání o akreditaci na ZČU 9. 2. (schůzka s předsedou NAÚ),
d) zprávu děkana Randy o reportáži České televize dne 17. 1. Stanovisko
vedení k nepřesnostem v reportáži bylo uvedeno na webu FPE 19. 1.,
e) zprávu o průběhu DOD – KD děkuje za vzornou přípravu a organizaci
studentské komoře AS FPE a všem katedrám,
f) zprávu o promocích Dětské univerzity – proběhly za velkého zájmu rodičů,
přítomni byli mj. rektor ZČU v Plzni, vedoucí odboru školství, mládeže
a sportu KÚ Plzeňského kraje, vedoucí odboru školství Magistrátu města
Plzně, předseda školského výboru zastupitelstva Plzeňského kraje a další
hosté. KD děkuje KMT, KAN, KHK, KPG, KNJ, KTV, KCH a partnerům

(Pilsen Steel, ZOO a Centrum robotiky) za přípravu a bezchybný průběh
Dětské univerzity,
g) zprávu o aktivu vedoucích kateder dne 30.1. 2017,
h) zprávu o jednání k mobilitám a dostupným informacím na www stránkách
pro přijíždějící zahraniční studenty z 1. 2. 2017,
i) zprávu proděkana Kepky o jednání ústředního inspektora ČŠI
s významnými partnery (Praha 19. 1. 2017),
j) informaci děkana Randy o možnosti výměny finančních prostředků mezi
FPE a FDU,
k) informaci proděkana Kepky o konferenci (26. 2.) k projektu Strategické
řízení a plánování ve školách a v územích.
3. KD stanovilo termíny promocí v letním termínu 2017 – 11. a 12. července
na zámku Kozel.
4. Děkan Randa a proděkan Kepka informovali o jednání s vedoucí KVK Dr. Uhl
Skřivanovou o úpravách děkanátu (obrazy, výzdoba).
5. KD projednalo přípravu na zasedání akademického senátu v březnu 2017 –
vedení předloží zprávu o hospodaření, záměry akreditace a Plán realizace
strategického záměru 2017.
6. V průběhu února 2017 byla po doplnění osnovy (viz VZ ZČU v Plzni) zahájena
práce na Výroční zprávě FPE 2016.
7. KD projednalo přípravu aktivu vedoucích kateder 22. 2. 2017.
8. Zastoupení vedení FPE na následujících akcích:
 Jednání o projektech Města Plzně a participace FPE na nich – 14. 2.,
děkan Randa, prod. Kepka
 Strategické rozhovory s vedením ZČU – 28. 2. – děkan, proděkani,
tajemník FPE a předseda AS FPE
 Jednání děkanů FAV a FPE o akreditaci učitelství – 21. 2. – děkan Randa
 Tisková konference k projektu Cíl 3 (hlavní řešitel FF, spoluřešitelství KHI)
– 28. 2. v 15.30 – děkan Randa
 Vernisáž výstavy studentských fotografií z exkurze Finsko 2016 – 23. 2.
v 17 h Klatovská tř. – prod. Chocholoušková
 Konference o J. F. Smetanovi 10.–11. 3. 2017 – účast děkan Randa
9. Vědecké a umělecké záležitosti – referovala proděkanka Chocholoušková
 Schváleny 4 projekty BAPE z II. kola vyhlášení soutěže
 Odsouhlasení průběžných a závěrečných zpráv SGS a SVK 2016.
10. Studijní záležitosti
 KD vzalo na vědomí informaci o probíhajícím upřesňujícím zápisu
studentů na LS 2016/17 (termín 13.–17. 2.)
 KD upozorňuje, že 19. 2. pro studenty končí možnost vyjádřit se v anketě
studentské hodnocení výuky v zimním semestru 2016/17. Reakce učitelů
je možné vkládat již teď až do 29. 3. 2017.
Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

