Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 18. 9. 2017, č. 8/2017

Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., PaedDr. Josef Kepka, CSc., 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
• Didaktika A – projekt je realizován podle harmonogramu. Odborné
i administrativní týmy se pravidelně scházejí a realizují projekt v souladu
s projektovou žádostí. Připravuje se konference, která se uskuteční
v termínu 26. - 27. 10. 2017.
• Cesty k inkluzi – bylo ukončeno druhé monitorovací období. Probíhá
příprava ZoR a Žop. Partneři dodávají veškeré podklady v souladu
s harmonogramem. Na projektu probíhá kontrola z MŠMT.
• Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených
na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity (Podpera) – podklady
pro ZoR a ŽoP byly odeslány v termínu. Žadatelem projektu byly
soutěženy movité věci (1x Notebook včetně Office, 1x 3BOX, 2x kamera,
5x robotická včelka) a předány do užívání ZČU. Po ukončení projektu
budou movité věci předány ZČU k zaevidování.
• Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – proběhla
schůzka RT s panem Mimrou. Na schůze bylo domluveno obsazení pozic
projektu. Projekt bude zahájen 1. 10. 2017. Katedry budou požádány
o součinnost při přípravě hlášenek změn.
• Pregraduální vzdělávání na FPE – probíhá sestavování realizačního
týmu (proděkanka Chocholoušková). Projekt bude zahájen 1. 10. 2017.
Nyní je potřeba doplnit podklady pro vydání Rozhodnutí (úprava rozpočtu,
MI). Katedry budou požádány o součinnost při přípravě hlášenek změn.
• Dne 13. 9. 2017 proběhla schůzka se zástupcem firmy AVmedia
k zapojení FPE do realizace připravovaného projektu Tvorba oborových
jazykových kurzů pro učitele cizích jazyků na SŠ,VOŠ. Schůzky
se za FPE zúčastnila dr. Rohlíková, dr. Pešková a Ing. Valeš.
• Podpora rozvíjení informatického myšlení – projekt bude realizován
na KVD od 1. 10. 2017.
• Podpora rozvoje digitální gramotnosti – projekt bude realizován
na KVD od 1. 1. 2018.
• Udržitelnost projektů OP VK
o U projektu Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií byla
schválena 3. MZU.
o U projektu Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických
pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. byla schválena
3. MZU.
o U projektu Síť metodických, vzdělávacích a informačních center
pro ICT koordinátory a podporu ICT byla schválena 4. MZU.

2.

3.

4.
5.

o U projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou
formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších
moderních didaktických metod byla podána 3. MZU.
• Projekt LIFE byl připraven k podání (proděkanka Chocholoušková).
Kolegium děkana vzalo na vědomí:
• zprávu proděkana Kepky a proděkanky Chocholouškové o účasti
na otevření univerzitní mateřské školky dne 1. 9. 2017
• zprávu děkana Randy a proděkana Sirotka o jednání na MŠMT ve věci
standardů učitelského vzdělání dne 11. 9. 2017
• zprávu proděkana Kepky o požadavcích na podporu v rámci projektu
„Talent“, požadavky na podporu, které nemají oporu v předpisech
„Talentu“ navrhne prod. Kepka děkanovi FPE na ocenění mimořádným
stipendiem. Jednání celouniverzitní komise pro „Postdoc“ a „Talent“
se zúčastní 22. 9. 2017 proděkanka Chocholoušková
• zprávu proděkana Sirotka o jednání a závěrech výběrových řízení
na místo vedoucího KVK (24. 8.), KVD (30. 8.) a KPG (31. 8) a na místo
akademického pracovníka na CBG-Bi (6. 9.) a KCH (12. 9.)
• zprávu proděkana Kepky o vydání brožury „Nabídka kurzů CŽV“
a o spolupráci s Karlovarským krajem v této oblasti
• informaci proděkanů Sirotka a Kepky o odeslaných návrzích na udělení
mimořádného stipendia rektora, primátora a hejtmana
• informaci děkana Randy o účasti na poradě ředitelů SŠ (29. 8.) a ZŠ
(31. 8.)
Kolegium projednalo
• Program a zajištění Dne s absolventy dne 21. listopadu 2017 (v rámci
plnění projektu F)
• Program a zahájení Dětské univerzity FPE ZČU 2017
• Návštěvu primátora Martina Zrzaveckého na FPE dne 26. 9. 2017
• Přípravu promocí absolventů ve dnech 9. a 10. října 2017
• Průběh Dnů vědy a techniky 2017 – KD děkuje za vynikající reprezentaci
katedrám, které se DVT zúčastnily, tj. KVD, oddělení fyziky a technické
výchovy KMT, KCH, oddělení biologie CBG.
• Krajská environmentální konference pro učitele na téma: Znečištění
planety, lokální a globální ekologická zodpovědnost, ochrana zemědělské
půdy, 21. 9. 2017 na centru Lüftnerka v ZOO a botanické zahradě města
Plzně (děkan Randa – zahájení konference, proděkanka Chocholoušková
– zvaný příspěvek)
• Přípravu AVK dne 20. 9. 2017
• Přípravu materiálů na říjnové zasedání akademického senátu FPE
KD projednalo a schválilo zásady pro rozdělení dodatečných financí katedrám
Studijní problematika
• KD projednalo seznam předmětů s povinnou docházkou v akademickém
roce 2017/18 (viz Rozhodnutí děkana č. 19RD/2017)

•

KD vzalo na vědomí informaci proděkana Sirotka o úvodním shromáždění
studentů 1. ročníku, které probíhá ve dnech 18. 9. a 19. 9. 2017
• KD žádá katedry o zajištění reakcí učitelů na připomínky v anketě
Studentské hodnocení kvality výuky za LS 2016/17 – termín 8. 10. 2017
6. Informace z kolegia kvestora
• tajemník fakulty uvedl, že na webové stránce tiskopisy.zcu.cz byly
zveřejněny nové tiskopisy personálního odboru;
• na kolegiu kvestora byly projednány výsledky hospodaření za období 1–
7/2017 jednotlivých součástí ZČU (FPE ve zdroji 1111 vykazuje ztrátu –
4,5 mil. Kč);
• tajemník fakulty uvedl, že termín jednání komise pro správu investičního
majetku je naplánován na 5. října 2017;
• tajemník připomíná katedrám, že do 30. 9. je třeba předat na EO složení
dílčí inventarizační komise.

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

