Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 16. 10. 2017, č. 9/2017
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“
Projekty stav 16. 10. 2017:
• Didaktika A – probíhá příprava druhé Zprávy o realizaci a Žádosti
o platbu. Partneři dodávají podklady ve stanovených termínech. Termín
odeslání je do 27. 10. 2017.
• Cesty k inkluzi – ZoR a ŽoP byly v termínu odeslány na MŠMT.
Připravuje se výjezdní zasedání pro učitele rokycanských škol,
které proběhne 24. - 26. 10. 2017 na Šumavě.
• Mateřské školy – dr. Podpera a Ing. Valeš vypořádávají první připomínky
k ŽoP i ZoR. Termín odevzdání je do 17. 10. 2017.
• Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – dne
24. 10. 2017 se od 14:30 uskuteční schůzka RT v Praze. Schůzky
se zúčastní doc. Slavíková, dr. Feiferlíková, dr. Komzáková a doc. Slavík.
• Pregraduální vzdělávání na FPE – probíhá výběr vhodného termínu
pro schůzku realizačního týmu. Byla obsazena pozice finanční manažer –
dr. Křenová a projektový manažer – Ing. Vondrysková.
• Tvorba oborových jazykových kurzů pro učitele cizích jazyků
na SŠ,VOŠ – projekt byl podán na MŠMT.
• ISKYPE – zálohová platba dorazila 2. 3. 2017 (3 300 Eur). Byla
ale špatně zaúčtována z důvodu chybějící smlouvy na EU. Smlouvu měl
u sebe Mgr. Šimon. Nyní je již na EO a dochází k evidenci smlouvy
a následně bude platba přeúčtována na správnou zakázku.
• Projekt ESF Západočeské univerzity - FPE je zapojena do řešení
celouniverzitního projektu ESF v aktivitě A2 Implementace a reflexe
nových metod výuky na FPE a aktivitě A7 Opatření ke snižování
studijní neúspěšnosti studentů FPE Projekt bude řešen do 30. 6. 2020.
Koordinátorem těchto aktivit je na FPE prod. Sirotek. V současné době
se ustanovuje řešitelský tým na FPE, budou osloveny všechny katedry
s možností zapojení do těchto aktivit.
• Udržitelnost OP VK
• Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském
kraji - byla zahájena příprava na tvorbě MZU 2017.
2. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
• zprávu děkana Randy o návštěvě primátora města Plzně na FPE
dne 26. 9. 2017
• zprávu proděkana Sirotka o promocích absolventů FPE ve dnech
9. a 10. 10. na Kozlu
• zprávu děkana Randy a proděkanky Chocholouškové o Krajské
environmentální konferenci pro učitele, která se konala 21. 9. 2017
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
• zprávu děkana o průběhu AVK dne 20. 9. 2017

•

zprávu proděkana Kepky o zahájení výuky v Dětské univerzitě. Zájem dětí
převyšuje dosavadní nabídku výukových lekcí, katedry byly požádány
o navýšení kapacity a nabídku dalších témat. KD děkuje všem, kteří již
reagovali.
• zprávu děkana Randy o jednání kolegia rektora dne 20. 9. 2017
• zprávu děkana Randy o jednání o standardech učitelského vzdělávání MŠMT schválilo standardy učitelského vzdělávání
• zprávu děkana Randy a tajemníka Mičkeho o jednání k dokončení
rekonstrukce objektu Veleslavínova 42
• zprávu děkana Randy o jednání o spolupráci s RICE (jad. fyzika)
• zprávu děkana Randy o besedách s pracovníky na katedrách
• zprávu děkana Randy o přípravě jednotného pracoviště Tv
• zprávu děkana Randy o jednání o akreditacích na půdě JČMF
• zprávu děkana Randy o akreditaci – byla podána žádost o přerušení
akreditace programu „český jazyk pro SŠ“
3. Kolegium projednalo
• program a zajištění Dne s absolventy dne 21. listopadu 2017 (v rámci
plnění projektu F) – zajišťuje SPP, dopis katedrám odeslán 17. 10.
• setkání s řediteli MŠ, ZŠ a SŠ a představiteli dalších institucí se uskuteční
dne 9. listopadu 2017 (v rámci plnění projektu F) – účast: vedení FPE
• setkání vedení FPE a kateder s bývalými pracovníky se uskuteční dne
30. listopadu 2017 v 15.15 – účast: vedení FPE, za katedry 1–2 pracovníci
(účast, prosím, nahlásit Bc. Forstové) – pozvánky bývalým pracovníkům
zajistí děkanát, pozvánky na katedry budou odeslány v nejbližších dnech)
• zastoupení vedení na konferenci „Rozvíjení interkulturních komunikačních
kompetencí ve výuce cizích jazyků“ – 20. 10. v 10,00 VC 308 – vzhledem
k zahraniční služební cestě se vedení FPE omlouvá z účasti na této akci
• zastoupení vedení na semináři „Okna vesmíru dokořán“ dne 21. 10. v 8.00
na 25. ZŠ v Plzni, zúčastní se děkan Randa
• koncert hvězd 18. 10. (pořádá KHK) – účast děkan Randa, proděkanka
Chocholoušková
• Vědeckou radu FPE, která proběhne v druhé polovině října, materiály jsou
připraveny
• zajištění akce „Posviť si na budoucnost“ ve dnech 10. – 11. 11. 2017 –
vedoucím expozice v Depu Dr. Krotký, prezentaci o FPE proděkan Sirotek.
Řízením účasti v Depu pověřen proděkan Kepka
• účast na jednání asociace děkanů ČR a SR 18. – 20. 10. 2017
• přípravu hodnocení plánu realizace strategického záměru na rok 2017
• přípravu strategického záměru na rok 2018 – děkan svolá strategickou
komisi na společné jednání s vedením fakulty 30. 10.
• předávání cen nejlepším studentům 24. 10. v 11 hodin – účast děkan
Randa, proděkanka Chocholoušková, proděkan Kepka
• 25. 10. Q-vadis, vzdělávání v PK – vystoupení děkan Randa

•

schůzku studentů a garantů doktorského studia 1. 11. ve 13. hodin
ve VC 308
• náměty na jednání s hejtmanem Plzeňského kraje
• 26. 10. – konference „Kvalita„ – tajemník Mičke
• Konferenci „Učitel naživo“ 6. 11. Praha – děkan Randa, proděkanka
Chocholoušková
• materiály na listopadové jednání senátu
4. Kolegium děkana děkuje
• KHK, zejména doc. Slavíkové za zajištění organizace a průběh studentské
konference „Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího
školního věku II“
• KRF za zajištění pobytu a přednášek děkanky přípravné fakulty Státního
institutu ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě doc. N. V. Tatarinové
v době 1. 10. – 7.10. na KRF FPE
• KTV za podíl na přípravě a průběhu speciální olympiády (plavání)
• KCH a oddělení KMT-F za podíl na činnosti v Evropské noci vědců
• KVD a Dr. Rohlíkové za uspořádání konference Učitel In
• dr. Rohlíkové za vystoupení na konferenci Společnost 4.0 (16. 10.)
• KHK a Dr. Aschenbrennerovi za přípravu a realizaci koncertu k zahájení
akademického roku
• prof. Merglovi za účast v panelové diskuzi Družba dne 12. 10. 2017
• KCH – za podíl na uspořádání celostátního semináře Veletrh nápadů
učitelů chemie (6. ročník), který se uskutečnil v Plzni ve dnech 6. – 7. 10.
5. Studijní problematika
• KD vzalo na vědomí informaci proděkana Sirotka o reakci vyučujících
a vedoucích kateder na studentské hodnocení kvality výuky za LS
akademického roku 2016/17. Na FPE bylo celkem 89,5 % reakcí
na připomínky studentů. Stoprocentní vyjádření zajistily KHI, KCH, KMT,
KNJ, KRF, KVD, KVK a SPP. Pod fakultním průměrem reakcí zaostaly
KAN, KČJ, KHK, KPG a KPS.
• KD projednalo zajištění a průběh imatrikulace studentů 1. ročníků
bakalářského a magisterského studia dne 3. 11. 2017 v obřadní síni
Magistrátu města Plzně během celého dne – viz rozhodnutí děkana
č. 14RD/2017. Studentům tento den odpadá výuka.
• KD projednalo návrh Vyhlášky děkana o podmínkách přijímání ke studiu
pro ak. rok 2018/19 a podklady pro zprávu o přijímacím řízení
do Učitelských novin
• KD projednalo postup přípravy akreditací (anotace záměrů byly
projednány v AS FPE a budou předloženy na jednání VR FPE a KR ZČU.
• KD projednalo Zprávu o přijímacím řízení na FPE ZČU v Plzni pro ak. rok
2017/18. (celkový počet zapsaných studentů na FPE je 768 studentů)
• KD stanovilo termín Dne otevřených dveří na pátek 19. 1. 2018 v době 8 –
16 hod.
6. KD vzalo na vědomí zprávu tajemníka Mičkeho o jednání kolegia kvestora

•

ZČU bude mít (od května 2018) povinnost mapovat zpracování osobních
údajů na ZČU (tvorba registru zpracování osobních údajů, který obsahuje
údaje o každém procesu nebo systému, který pracuje s osobními údaji).
• nákupy přes DNS realizovat do 31. 10. 2017 (po tomto termínu nelze
garantovat dodávku a fakturaci do konce roku 2017); objednávky
do 4. 12. 2017.
• Projednávány výsledky hospodaření. Pracoviště, která vykazují zápornou
bilanci, byla požádána o zdůvodnění.
• Vedoucí SJ jednotek upozornili, že na stránce tiskopisy.zcu.cz jsou
zveřejněny nové formuláře (ekonomický odbor, personální odbor, dále
některé tiskopisy provozu a služeb).
• Tajemník CIV informoval o realizaci školení IT bezpečnosti pro
zaměstnance ZČU.
• KD vzalo na vědomí informaci o přípravě dohod (mezi děkanem FPE
a pracovníky, kteří v období leden až červen 2017 pobírali nižší než
„zaručenou mzdu“) o doplacení zaručené mzdy. Dohody budou spolu
s výplatními páskami za říjen 2017 zaslány k podpisu na katedry, a to ve
dvou stejnopisech. Jedno vyhotovení je třeba vrátit na děkanát FPE.
Výplata proběhne za měsíc říjen.
• Tajemník fakulty informoval o výsledcích hospodaření FPE za 1. – 9.
měsíc 2017.
• Tajemník fakulty informoval o jednání komise pro přípravu rozpočtových
pravidel FPE.
7. Vědecké a umělecké záležitosti
• vyřazené výstupy – z FPE bylo vyřazeno celkem 36 výstupů, hlavně
z důvodů, že neodpovídají požadavkům na vědeckou monografii (většinou
z důvodu chybějící metodologie), dále část výsledků byla vyřazena
z důvodu špatně zadaného vědního oboru (viz příloha).
• za FPE byl připraven projekt Mobility 3
• byly připraveny podklady pro šetření U-Rankink
• byla připravena schůzka k aktualizaci webu Věda a výzkum FPE
8. KD vzalo na vědomí nabídku společnosti Flexibus na slevu jízdného
pro studenty.

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

