Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 22. 5. 2017, č. 5/2017

Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Pavel Mičke, PaedDr. Josef Kepka, CSc.,
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., doc. Mgr. et. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D.

Omluveni: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Program:
1. Kolegium vzalo na vědomí písemně předloženou informaci ředitele
projektového centra FPE ing.Valeše „Stav přípravy a realizace projektů“
 Projekty stav 22. 5. 2017:
 Příprava projektu Pregraduální příprava – dr. Chocholoušková
byla dokončena a projekt byl podán na MŠMT.
 Byla
zahájena
realizace
projektu
Aktivity podporující
přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském
a Karlovarském kraji (dr. Štrofová).
 Didaktika A – probíhá výpočet výše režijních nákladů na projekt.
 Cesty k inkluzi – byly vypořádány připomínky k Zprávě o realizaci.
Nyní je MŠMT kontrolována Žádost o platbu.


Byly připraveny monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů
Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a Síť metodických,
vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory
a podporu ICT.
2. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
 zprávu děkana Randy a proděkana Kepky o schůzce Klubu ředitelů SŠ,
konané 2. 5. 2017
 zprávu proděkana Kepky o vernisáži výstavy „Keramika 3“,
která proběhla 9. 5. v Mariánské Týnici a pořádalo ji SOUstavební v Plzni
 zprávu děkana Randy o běhu s rektorem (16. 5.) a koncertu na závěr
ak. roku (17. 5)
 zprávu děkana Randy o jednání kolegia rektora
 zprávu děkana Randy o jednání s rektorem ZČU o auditu projektu KVK
 zprávu děkana Randy o jednání v Ostravě s doc. Málkovou, garantkou
NAÚ pro oblast vzdělávání (dále se zúčastnili proděkan Sirotek,
dr. Pasáčková, dr. Vaňková). Předmětem jednání byl návrh na akreditaci
 informaci o podepsání memoranda o spolupráci s Vládním odborem
pro sociální začleňování
 informaci děkana Randy a tajemníka Mičkeho o jednání na MŠMT
ohledně projektu F2 (doplnění mzdových prostředků)



informaci děkana Randy o jednání (společně s doc. Lávičkou FAV ZČU)
na MFF UK ohledně akreditace učitelství pro SŠ
 informaci děkana Randy o nařízení Vlády ČR k zaručené mzdě.
3. KD projednalo přípravu a harmonogram hodnocení pracovníků FPE. Byly
stanoveny termíny hodnocení KPS, KPG, KVD, KRJ a KAN.
4. KD projednalo studijní záležitosti – o schůzce, která hodnotila průběh
předmětů RVH a ZVRH (doc. Slavík, proděkani Sirotek a Kepka) informoval
proděkan Kepka. Výuka uvedených předmětů byla i ze strany studentů
hodnocena pozitivně.
5. KD projednalo přípravu materiálů na jednání senátu v červnu 2017.
6. Finanční záležitosti – tajemník Ing. Mičke informoval o:
 probíhajícím jednání o úpravě metodiky rozpočtu ZČU;
 nově plánovaném odvodu do sociálního fondu (Sociální fond by byl nově
naplňován 0,3% z ročního objemu nákladů ZČU zúčtovaných na mzdy,
náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost) – předpoklad
od 1. 1. 2018;
 o probíhajícím jednání k aktualizaci vnitřního mzdového předpisu.
7. Zastoupení vedení FPE na následujících akcích:
 Olympiáda techniky – 23. 5 . – děkan Randa
 Slavnostní otevření nové budovy PřF UHK 24. 5. v Hradci Králové –
děkan Randa
 Den s fyzikou 25. 5. děkan Randa, proděkan Kepka
 Jednání hodnotící komise pro projekty „Postdoc“ a „Talent“ – 26.5 . prod.
Kepka
 Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR 31. 5 – 1. 6. – děkan
Randa, proděkani Kepka a Sirotek
 Schůzka k projektu „Pěstuj prostor“ 2. 6. - děkan Randa
 Den plzeňské keramiky 3. 6. – děkan Randa
 Mezinárodní konference „Náhradní péče o ohrožené děti v některých
evropských zemích“ 7. 6. – proděkan Kepka
 Interdisciplinární vědecká konference v centru Robotiky 8. – 9. 6. děkan
Randa
 Výjezdní zasedání kolegia rektora – 15. – 16. 6. Nečtiny – děkan Randa
8. KD děkuje
 KMT za uspořádání konference Moderní trendy ve výuce fyziky 8
ve dnech 21. – 23. 4. 2017 v Kašperských Horách
 KTV za uspořádání besedy s Dr. Marianem Jelínkem
 KNJ za přípravu a realizaci výměnného pobytu studentů s Rakouskem
 KNJ za uspořádání literární akce 28. 4. „třetí dlouhá noc krátkých textů“
 KRF za uspořádání besedy (17. 5.) s generálním konzulem Ruské
federace na téma současné česko-ruské vztahy.
 Dr. Janě Sovákové za reprezentaci FPE při řízení kulatého stolu k tvorbě
Valentina Rasputina
 Katedrám, které připravily studenty k účasti ve fakultním kole SVOČ
 KAN za závěrečnou besedu se studenty Aj
 KHK za přípravu koncertu na závěr akademického roku (17. 5.)





KHK za přípravu a provedení koncertu v Chamu.
Doc. Bezděkovi za reprezentaci FPE v rámci autorské
na koncertech na zámku Wartegg (Švýcarsko) a v Kostnici
Studentům za přípravu a zajištění Noci vzdělávání

účasti

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

