Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 20. 3. 2017, č. 3/2017
Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Pavel Mičke, RNDr. Mgr. Zdeňka
Chocholoušková, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., PaedDr. Josef
Kepka, CSc.

Program:
1.

Rozpočet ZČU v Plzni – proběhla debata s členy AS ZČU (dr. Jakeš,
dr. Valach, doc. Mentlík) o navrženém rozpočtu ZČU v Plzni.

2.

Stav přípravy a realizace projektů – předložila prod. Chocholoušková
• U projektu Erasmus+ STARS byla podepsána a odeslaná mandátní
smlouva.
• Probíhá příprava projektu Pregraduální příprava – dr. Chocholoušková.
Uskutečnila se povinná konzultace na MŠMT.
• Byly podány dva projekty Podpora rozvoje digitální gramotnosti
(dr. Rohlíková) – žadatel UK – a Podpora rozvíjení informatického
myšlení (doc. Vrbík) – žadatel JČU.
• Projekt Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků
v Plzeňském a Karlovarském kraji (dr. Štrofová) – splňuje všechny
podmínky vyhlášeného programu.
• Podpora uměleckého vzdělávání v ČR (žadatel Portedo) – Žádost
o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
po doplnění.
• 15. 3. 2017 byla zahájena realizace projektu Mateřské školy
jako centra
kolegiální
podpory
v
oblastech
zaměřených
na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity – řešitel ZČU –
Mgr. Podpera. Ve středu 22. 3. 2017 proběhne od 16:00 v Praze první
schůzka s žadatelem. Schůzky se zúčastní dr. Rohlíková, Mgr. Podpera,
Ing. Valeš.
• Didaktika A – v projektu byla vytvořena odborná společenství a nyní
se vytvářejí regionální společenství. Vznikl vzor strukturovaného
dotazníku, který je nyní připomínkován partnery a bude použit
k vytipování kritických míst kurikula. V projektu se připravují nákupy
zařízení podle požadavků členů realizačního týmu.
• Cesty k inkluzi – do 28. 3. 2017 musí být na MŠMT podána první
Žádost o realizaci včetně Žádosti o platbu. Obě žádosti jsou
již připraveny a probíhá kontrola povinných příloh žádostí. Realizační tým
se schází pravidelně jednou měsíčně. Projekt je realizován podle
harmonogramu, komunikace s partnery je bezproblémová.

3.

Kolegium děkana vzalo na vědomí:
a) zprávu děkana Randy o průběhu strategických rozhovorů vedení FPE
s vedením ZČU.
b) zprávu děkana Randy o jednání kolegia rektora 22. 2. a 8. 3.
c) zprávu děkana Randy o aktivitě děkanů pedagogických fakult
v souvislosti s úpravami kariérního řádu pro učitele – zákon
č.563/2004Sb.
d) informaci děkana Randy o jednání o projektu RIPO

e) zprávu o děkana Randy o jmenování Rady pro vnitřní hodnocení ZČU –
složení: doc. Holeček (předseda), prof. Křen (místopředseda),
dr. Tomiczek, doc. Ježek, doc. Kopeček, Mgr. Straka, doc. Lávička,
doc. Hammerbauer, prof. Basl, dr. Pasáčková, prof. Balík, Ing. Braun.
f) informaci děkana Randy o jednáních k přípravě jednotného pracoviště
pro tělovýchovu a sport
g) informaci děkana Randy o akcích k výročí J. F. Smetany. KD děkuje
KMT, KHI, KČJ, KHK za aktivní účast na těchto akcích
h) zprávu proděkana Kepky o začlenění FPE do mapy technického
vzdělávání v Plzni – projekt Smart City
i) informaci děkana Randy o schůzce k mobilitám
j) informaci proděkana Sirotka o jednání kreditní skupiny
k) informaci děkana fakulty o jednání VR FPE (per rollam) – byly schváleny
všechny předložené materiály
l) informaci proděkanky Chocholouškové o vernisáži fotografií z exkurze
studentů do Finska. KD děkuje CBG za přípravu této akce
m) informaci děkana Randy o tiskové konferenci k projektu Cíl 3. KD děkuje
KHI za podíl na přípravě této konference
n) KD děkuje KVK (Dr. Uhl Skřivanová, Mgr. Poláček) za výzdobu chodeb
na děkanátu a zasedací místnosti.
4.

KD projednalo přípravu jednání Asociace děkanů k akreditacím učitelských
programů 29.–31. 3.

5.

KD projednalo přípravu AVK 27. 3., přípravu schůzky s oceněnými
pracovníky a hodnocení pracovníků FPE.

6.

KD projednalo přípravu jednání senátu 5. 4.

7.

Finanční záležitosti
• po předchozím projednání na ATK pan tajemník navrhl, aby FPE od 1. 4.
přešla na elektronický oběh účetních dokladů. KD s přechodem souhlasí.
Následně byl však pan tajemník informován ze strany CIV, že se při
schvalování dokladů objevují technické potíže, a tak navrhl termín
přechodu odsunout. Jakmile dojde k odstranění nedostatků, bude
stanoven nový termín.
• tajemník Mičke dále informoval, že ZČU uzavřela se společností PURUM
s.r.o. rámcovou smlouvu, jejímž předmětem je zajištění svozu a likvidace
nebezpečného a ostatního odpadu, a to po dobu 24 měsíců.
• tajemník Mičke dále informoval, že ZČU plánuje uzavřít rámcovou
smlouvu na nákup technických plynů. Katedry byly požádány,
aby předpokládaný objem nákupu zadaly do tabulky, která byla přílohou
zápisu z ATK, a nejpozději do 7. 4. 2017 ji odeslaly na adresu
cibulkov@ps.zcu.cz .
• vedoucím a tajemníkům kateder bude zaslán seznam pracovníků,
kteří v roce 2016 přečerpali příspěvek na stravování. Rozdíl je třeba
ihned uhradit v pokladně ZČU. Hodnota doplatku je 32 Kč za 1 jídlo nebo
stravenku.

8.

Zastoupení vedení FPE na následujících akcích:
• jednání o Krajském akčním plánu 24. 3. – prod. Kepka
• předání ocenění nejlepším učitelům hejtmanem PK – 28. 3. děkan
Randa, proděkan Kepka
• prezentace nové publikace o Komenském 28. 3. – děkan Randa
• jednání s vedením Karlovarského kraje 6. 4. – děkan Randa, proděkani
Kepka a Sirotek
• jednání o vnitřním mzdovém předpisu – 24. 3. – tajemník Mičke
• Archeopark Barnau – výstava v Senátu 4. 4. – děkan Randa
• předsednictvo AS FPE 22. 3. – proděkan Sirotek
• jednání grantového výboru – proděkanka Chocholoušková

9.

Studijní záležitosti
• KD upozorňuje, že 29. 3. končí možnost vkládání reakcí učitelů
na připomínky studentů ve studentském hodnocení kvality výuky za ZS
akademického roku 2016/17. KD žádá všechny katedry o kontrolu
vložených reakcí na písemné vyjádření od studentů. Anketa Kvalifikační
rámec se týká kateder KČJ, KCH a KVD.
• KD upozorňuje na vyhlášení dodatečného výběrového řízení
na studentskou mobilitu Erasmus+ na neobsazená místa z bilaterálních
smluv na akademický rok 2017/18 a na 3 kolo výběrového řízení
na studentskou mobilitu v rámci programu INTER 17. Zápisy
z výběrových řízení katedry zašlou paní Lavičkové nejpozději do 10. 4.

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

