Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 25. 8. 2017, č. 7/2017

Přítomni:

Omluveni:

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

1. Kolegium vzalo na vědomí informaci proděkanky Chocholouškové a ředitele
projektového centra FPE ing. Valeše o stavu příprav a realizaci projektů“
 Projekt Cesty k inkluzi - ve dnech 29. – 30. 8. 2017 proběhne kontrola
z MŠMT. Kontroly se zúčastní dr. Slowík a Ing. Valeš.
 Projekt Didaktika A – byla schválena první monitorovací zpráva a byla
přijata zálohová platba na další monitorovací období.
 Projekt Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech
zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity – byla
podána první Zpráva o realizaci a Žádost o platbu.
 Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – Žádost
o podporu byla doporučena k financování. Projekt bude zahájen
1. 10. 2017. Dne 8. 9. 2017 proběhne schůzka se zástupci KHK a KVK
k zahájení realizace projektu.
 Projekt z výzvy ESF byl zahájen. Je sestavován realizační tým a je
řešeno zapojení FPE do projektu.
 Projekt Podpora rozvíjení informatického myšlení - Žádost o podporu
byla doporučena k financování. Projekt bude zahájen 1. 10. 2017.
Je sestavován řešitelský tým.
 Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti - Žádost o podporu byla
doporučena k financování. Projekt bude zahájen 1. 1. 2018.
Je sestavován řešitelský tým.
 Projekt TAČR – FPE (KHI) připravuje ve spolupráci s FST projekt
do výzvy TAČR.
 Projekt Pregraduální vzdělávání bude řešen od 1. 10. 2017, probíhají
schůzky s Koordinátory klíčových aktivit a je sestavován řešitelský tým
projektu.
 Projekt LIFE – probíhá příprava projektu ve spolupráci s Městem, FEK
a FAV.
 KMT-F získalo projekt STARS z programu Erasmus+.
2. Kolegium děkana:
a) děkuje KTV, zejména dr. Salcmanovi, za přípravu studijního programu
double degree a za přípravu slavnostního podpisu smlouvy mezi oběma
zainteresovanými fakultami
b) děkuje KČJ, KPG a KPS za přípravu doplňujících materiálů pro jednání
NAÚ o akreditaci ČJ pro střední školy
c) děkuje týmu prod. Chocholouškové za pečlivou přípravu fakultního
projektu Pregraduální příprava, týmu dr. Rohlíkové a doc. Vrbíka
za přípravu projektů Digitální gramotnost a Informatické myšlení.

d) blahopřeje doc. Bezděkovi a dr. Chocholouškové k účasti v přípravném
týmu prestižní výstavy Sto let symbolů české státnosti
e) děkuje dr. Jakešovi, bc. Košikovi a Mgr. Baťkovi za přípravu webu
k mobilitám
3. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
a) informaci děkana Randy o přípravě výběrových řízení na vedoucí KPG,
KVK a KVD
b) zprávu proděkana Kepky o účasti na poradě ředitelů SŠ dne 21. 6. 2017
v Rokycanech
c) zprávu děkana Randy o jednání Vědecké rady FPE ZČU v Plzni
21. 6. 2017
d) zprávu děkana Randy o jednání s týmem didaktiků kolem doc. Slavíka,
které se konalo 21. 6. 2017
e) zprávu proděkana Kepky o účasti na konferenci „Lidské zdroje a VaVaI,
která se konala 22. 6. 2017 na KÚ PK
f) zprávu prod. Kepky o jednání a závěrech výběrového řízení na KVK
(3. 7. 2017)
g) informaci děkana Randy o účasti na jednání senátů pedagogických
fakult ČR, konané dne 23. 6. 2017 v Plzni pod patronací senátu FPE
ZČU v Plzni
h) informaci o schůzce s vedením PeF JU k přípravě akreditací a spolupráci
mezi oběma fakultami
i) informaci děkana Randy o rozhodnutí vedení ZČU o vytvoření
jednotného pracoviště sportu na FPE a uskutečněných jednáních
s vedením FST, KTV a KTS
j) děkana Randy o dosud uskutečněných pohovorech s pracovníky
jednotlivých kateder
4. Studijní záležitosti
a) VK budou v nejbližší době osloveni ohledně předmětů, které mohou být
vyučovány v cizím jazyce. KD žádá VK o zpracování seznamu v brzkém
termínu.
b) KD
projednalo
návrhy
pracovníků
FPE
na
zastoupení
v celouniverzitních radách oblastí vzdělávání
c) KD vzalo na vědomí informaci proděkana Sirotka o počtu přijatých
studentů do 1. ročníku studia
d) KD projednalo návrhy na ocenění studentů FPE stipendiem MŠMT,
hejtmana, primátora a rektora
e) v pátek 1. září 2017 v 9 h bude slavnostně otevřena „Mateřská škola
ZČU “- za vedení FPE účast proděkan a vedoucí SPP J. Kepka
a proděkanka Chocholoušková
f) KD se zabývalo standardy učitelského vzdělávání a přípravou smlouvy
o spolupráci FPE s Krajským inspektorátem ČŠI

g) KD připomíná katedrám, že je možnost podat návrhy na ocenění
studentů v rámci projektu „Talent“ – paní Lavičkové do 6. 9. 2017 – viz
mail paní Lavičkové
5. Věda, výzkum, umění
a) děkan Randa a proděkanka Chocholoušková informovali o přípravě
projektu pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, byl debatován
dotazník týkající se absorpční kapacity fakulty pro tento projekt.
b) schůzka k projektu TAČR proběhne 4. 9. 2017.
c) doc. Bezděk informoval, že KHK v rámci studijního pobytu přijme
prof. Mgr. Art. Irenu Medňanskou, Ph.D., ředitelku institutu hudebního
a výtvarného umění Prešovské univerzity
d) koordinátorem fakulty pro oblast mezinárodní spolupráce (ukazatel D) byl
jmenován Mgr. V. Salcman, Ph.D. z KTV a KNJ.
6. Příprava materiálů na jednání senátu FPE
 KD projednalo materiály pro zářijové jednání senátu – čerpání financí
za období leden–červenec 2017, návrh přidělení prostředků získaných
za přijímací řízení pro KPG, výroční zpráva 2016 a příprava legislativních
dokumentů fakulty
7. Různé
a) KD projednalo stav příprav návrhu na rekonstrukce v objektech FPE
b) KD vzalo na vědomí, že k vydání (v papírové i elektronické podobě)
je připravena informační brožura o kurzech CŽV
c) KD se zabývalo harmonogramem hodnocení zbylých kateder

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

