Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 19. 6. 2017, č. 6/2017

Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., CSc., Ing. Pavel Mičke, PaedDr. Josef Kepka,
CSc., Ph.D., doc. Mgr. et. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek,
CSc., RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková,Ph.D., Ing.Libor Valeš

Omluveni: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Program:
1. Kolegium vzalo na vědomí informaci proděkanky Chocholouškové a ředitele
projektového centra FPE ing. Valeše o stavu příprav a realizaci projektů“
Projekty stav 19. 6. 2017:
 Projekt Pregraduální příprava – došlo k doplnění formálních nedostatků
a splnil fázi hodnocení přijatelnosti a formálních nedostatků.
 Probíhá realizace projektu Aktivity podporující přírodovědné
vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji
(dr. Štrofová). Byly sepsány DPP s lektory přednášek, WS a exkurzí.
 Didaktika A – probíhá vypořádávání prvních připomínek k ZoR i ŽoP.
Chybí jen doložit potvrzení zaměstnanců o přijetí mzdy od UPOL. Termín
je dnes. Do čtvrtka musí být připomínky zaslány na MŠMT.
 Cesty k inkluzi – byla schválena první ZoR a ŽoP. Obdržené finance byly
rozděleny mezi partnery projektu. Dne 19. 6. 2017 proběhla schůzka
Řídícího výboru. Probíhá příprava podkladů pro druhou ZoR a ŽoP.
 Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených
na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity (Podpera) – probíhá
příprava podkladů pro první ZoR a ŽoP.
 Byly připraveny monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů Dějiny
a literatura po roce 1945 - moderní odborné a didaktické trendy
a Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů
praktického vyučování a odborného výcviku. Zprávy jsou u podpisu
pana rektora.
 U projektu Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií probíhá
vypořádávání prvních připomínek ke zprávě o udržitelnosti.
2. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
a) zprávu děkana Randy o účasti na slavnostním otevření nové budovy
Přírodovědecké fakulty UHK dne 24. 5. 2017
b) zprávu děkana Randy o jednání Asociace děkanů pedagogických fakult
ČR a SR (účast též proděkani Kepka a Sirotek)
c) zprávu děkana Randy o účasti na Olympiádě techniky (22. – 23. 5.)
a na Dni s fyzikou (25.5.)
d) zprávu děkana Randy o výjezdním zasedání kolegia rektora (přítomni
prod. Chocholoušková a Sirotek, taj. Mičke
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e) zprávu proděkana Kepky o účasti na mezinárodní konferenci „Náhradní
péče o ohrožené děti v některých evropských zemích“
f) zprávu prod. Kepky o jednání hodnotící komise pro projekty „Postdoc“
a „Talent“.
g) informaci děkana Randy o jednání o spolupráci s Vládním odborem
pro sociální začleňování dne 19. 6. – účast proděkan Kepka, dr. Slowík,
h) informaci děkana Randy o účasti na Dnu s keramikou 3. 6.
i) informaci děkana Randy o jednání o projektu „Pěstuj prostor“
j) informaci děkana Randy o vědecké konferenci v Centru robotiky 8. – 9. 6.
k) informaci děkana Randy o umístění SweetCafe na Klatovské tř. a později
i ve Veleslavínově ulici – otevřeno v po - pá. Další provozní dobu lze
domluvit prostřednictvím děkana.
l) informaci děkana Randy o jednání s FAV ohledně akreditace učitelství
pro SŠ – účast proděkan Sirotek, dr. Vaňková
m) informaci děkana Randy o jednání o rekonstrukci budov Klatovská
a Veleslavínova (dokončení) s pracovníky PS, účast taj. Mičke
n) proděkana Kepky o jednání PR zástupců součástí ZČU
o) proděkana Kepky o skutečnosti, že na konci června vyjde celouniverzitní
časopis na téma „věda a výzkum“, jedno z dalších monotematických čísel
bude věnováno absolventům, a proto KD žádá katedry, o sdělení
vhodných typů absolventů pro toto číslo časopisu (jméno a příjmení
a kontakt VK dodají paní Lavičkové do 20. září 2017
KD projednalo přípravu a harmonogram hodnocení pracovníků FPE. Byly
stanoveny termíny hodnocení KNJ, KHK,KMT, KHI.
Prod. Sirotek informoval o přípravě akreditací. Proběhla debata o přípravě
složení Rad oblastí vzdělávání. KD připomíná, že studentské hodnocení
probíhá do konce srpna. KD projednalo přípravu promocí. KD vzalo na vědomí
zprávu o dosavadním průběhu přijímacího řízení.
Promoce v letním termínu se uskuteční jen ve středu 12. 7. 2017
KD projednalo přípravu materiálů na jednání vědecké rady fakulty
v červnu 2017.
Finanční záležitosti – referoval tajemník Ing. Mičke (tajemník se zúčastnil
jednání kolegia rektora v Nečtinech – pan kvestor informoval o výsledcích
hospodaření za 1. – 5. 2017; prorektor Duchek informoval o návrhu na úpravu
metodiky rozpočtu ZČU. Tajemník dále informoval o probíhajících přípravách
hlášenek mezd (platnost od 1. 7. 2017). Dále uvedl, že na kolegiu kvestora
proběhla diskuze o vnitřním mzdovém předpisu (FEK nesouhlasí
s vypořádáním připomínek). Dále upozornil na změnu provozní doby budov
o prázdninách. Sdělil, že kolegium kvestora bylo seznámeno se změnami cen
volání a dat v rámci EU – nový ceník viz příloha zápisu.
Zastoupení vedení FPE na následujících akcích:
 Předání diplomů za SVOČ – 20.6. děkan Randa, proděkanka
Chocholoušková
 Ocenění učitelů ZŠ a MŠ – 20. 6. – děkan Randa

 Porada ředitelů SŠ PK 9,30 v Rokycanech – 21. 6. prod.Kepka
 Jednání Interstud.21. 6. proděkan Sirotek
 Schůzka s týmem RVH 21. 6. v 11h – děkan Randa
 Vědecká rada FPE 21. 6. – děkan Randa
 Konference Lidské zdroje a VaVai – Čt 22. 6. 13,30 prod. Kepka
 Schůzka Senátů PdF – pátek 23. 6, děkan Randa
 Schůzka k mobilitám – 28. 6. 12h Ing.Mičke
 Konference Transdisciplinarita – 29. 6. Brno – děkan Randa
 Jednání s MASKAmi a NIDV – 3. 7. děkan Randa
 Výběrové řízení na KVK 3. 7. – prod. Kepka
9. Kolegium děkuje
 KMT-F za uspořádání Dne s fyzikou 25. 5. 2017 (prod. Kepka)
a uspořádání soutěže kvalifikačních prací učitelských fakult ČR dne 16. 6.
(dr. Prokšová)
 KMT-T za uspořádání soutěže Olympiáda techniky (dr. Mach) a za účast
na Veletrhu vědy (Dr. Krotký)
 KHK za přípravu studentek Černé a Lejnarové na interpretační soutěž –
(dr. Feiferlíková)
 KHK za uspořádání koncertu duchovní hudby a za podíl na organizaci
koncertu Jitky Hosprové (doc. Bezděk)
 KHK za péči o profesorku Gladis Falavigna (Brazílie) - doc. Bezděk
 KVK za uspořádání Dne s keramikou (dr. Uhl-Skřivanová)
 KHI za uskutečnění soutěže SOHI (dr. Fritzová)
 KHI za konferenci k roli žen ve vzdělávání (doc. Morávková)
 KHI za prezentaci publikace o prof. Čepelákovi (doc. Morávková)
 KVD za uspořádání SVK v Centru robotiky (Mgr. Kupilíková)
 dr. Rohlíkové za organizaci přednášek na podporu vědy v rámci UCV
za podpory FPE

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

