Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 20. 11. 2017, č. 10/2017
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.

Omluvení:

Ing. Pavel Mičke

Hosté: k bodu Priority pro rok 2018: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., Mgr. Dana
Benešová, Ph.D., Mgr. Šárka Káňová, Ph.D.

1. Kolegium děkana za účasti jmenovaných hostů projednalo priority fakulty
(ve všech oblastech) na rok 2018. Proděkani a tajemník fakulty ve spolupráci
se členy Strategického týmu fakulty připraví text příslušných oblastí PRSZ,
předsedkyně Strategického týmu se ujala přípravy nového bodu týkajícího
se Centra sportu. Schůzka k návrhu Plánu realizace Strategického záměru
FPE ZČU na rok 2018 se uskuteční ve středu 6. prosince 2017
2. Projekty stav 20. 11. 2017:
 Didaktika A – druhá Zpráva o realizaci a žádost o platbu byla odeslána
na MŠMT. Ing. Valeš provedl výpočet režijních nákladů za období leden –
říjen 2017. Návrh rozdělení na katedry zapojené do projektu předložil
vedení FPE. Dále je potřeba náklady spojené s R1 převést do FPP CBG.
Probíhá kontrola karet účastníka a podpořených osob.
 Cesty k inkluzi – byly vypořádány druhé připomínky k ZoR i ŽoP. Probíhá
příprava podstatné změny na úpravu indikátorů. Během prosince proběhne
setkání řídícího výboru.
 Mateřské školy – probíhá kontrola čerpání rozpočtu a čerpání dovolené.
 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – finanční
manažer projektu je Bc. Kateřina Benešovská. Probíhá příprava témat
pro speciální didaktiky v oborech Hv, Vv, Tv a Dv.
 Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na FPE… – Dokumenty
projektu se budou sdílet přes google disk. Byly vytvořeny vzory pracovních
výkazů pro všechny pozice na ZS. Probíhají schůzky k jednotlivým KA.
 STARS – probíhá příprava smlouvy
 I-SKYPE – probíhá testování vytvořených materiálů
 Nadaní – probíhá příprava závěrečné zprávy
 Udržitelnost OP VK
Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském
kraji – probíhá příprava MZU 2017.
3. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
a) zprávu děkana Randy a prod. Sirotka o průběhu AVK dne 15. 11. 2017
b) zprávu proděkana Kepky o poradě PR zástupců fakult a součástí ZČU
dne 15. 11. 2017 (příprava webu ZČU, DOD, apod.)
c) zprávu děkana Randy o setkání vedení FPE s řediteli MŠ, ZŠ, SŠ,
zástupci odborů školství PK a Magistrátu města Plzně, s vedením
Krajského inspektorátu ČŠI a KCVJŠ dne 9. 11. 2017
d) zprávu děkana Randy o průběhu dosavadních jednání k akreditaci
učitelství Čj pro SŠ

e) zprávu děkana Randy o dosavadním průběhu jednání o vytvoření Centra
sportu na FPE
f) zprávu proděkana Kepky o dosavadním průběhu výuky v Dětské
univerzitě.
g) zprávu proděkanky Chocholouškové o jednání komise ZČU pro „Talent“
a „Postdoc“.
h) zprávu děkana Randy o akci „Okna vesmíru dokořán“, která se konala
21. 10. 2017.
i) zprávu děkana Randy o pokračujících jednáních k rekonstrukci a úpravám
budov FPE.
j) zprávu proděkana Kepky o akci „Posviť si na budoucnost“, která se konala
10. – 11. 11. 2017
k) zprávu proděkana Kepky o jednání s Odborem školství KÚ KK (zapojení
do CŽV FPE, schůzka k řešení potřeb učitelů v KK)
l) zprávu děkana Randy o úspěchu KTV v univerzitním sportu (Košik)
m) zprávu prod. Sirotka o akci „Erasmus day“, který se uskutečnil 7. 11. 2017
n) zprávu prod. Chocholouškové o akci „První vysvědčení Učitele naživo“
dne 6. 11. 2017
o) informaci prod. Sirotka z jednání kreditní skupiny dne 16. 11. 2017
4. Kolegium děkana děkuje
a) KRF za organizaci a zajištění konference Rozvíjení interkulturní
komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků.
b) KMT-F za podíl na přípravě a průběhu akce Okna vesmíru dokořán,
která se konala dne 21. 10. 2017
c) SPP za přípravu a realizaci Setkání vedení FPE s řediteli škol a zástupci
státní správy.
d) KVD, KMT-T a zejména dr. Krotkému za zajištění expozice na akci Posviť
si na budoucnost.
e) KHK za organizaci a provedení koncertu „Koncert hvězd“ konaný
dne 18. 10. 2017
f) KPS za přípravu dotazníku „Šikana“
g) KTV a zejména Bc. Košikovi za sportovní reprezentaci na akademickém
mistrovství v kopané v Barceloně – zisk zlaté medaile
h) KVK za přípravu a organizaci přednášky prof. Kirschemanna.
i) Paní Bc. Lacové za administrativní ukončení 800 pracovních smluv
na vedení pedagogických praxí v souvislosti se změnou výše minimální
mzdy
5. KD projednalo
a) Program a zajištění Dne s absolventy dne 21. listopadu 2017 (v rámci
plnění projektu F) – zajišťuje SPP a katedry dle rozeslaných pokynů
b) Setkání vedení FPE a kateder s bývalými pracovníky dne 30. 11. 2017
v 15.15 hod. na SOUE v Plzni, Vejprnická 56 – účast: vedení FPE,
za katedry 1 – 2 pracovníci (účast prosíme nahlásit Bc. Forstové)
c) Plnění fondu F (Fond vzdělávací politiky)

d) Účast na strategických rozhovorech s vedením ZČU dne 7. února 2018
v 9.45
e) Přípravu společné schůze KPS a KPG v úterý 21. 11. 2017 ve 14.30
v CH203
f) Účast na jednání na KU PK „Rozbor potřeby učitelů v PK“ 6. 12. 2017
děkan Randa, proděkan Kepka
6. Studijní problematika
a) KD projednalo obsahovou přípravu společné schůze KPG a KPS
(akreditace, personální zastoupení, publikační činnost, apod.)
b) KD projednalo postup přípravy kontrolní zprávy pro NAU (leden 2018)
c) KD projednalo návrh Pokynu proděkana č 04PD/2017 k výplatě
prospěchových stipendií v ak. roce 2017/18
d) KD projednalo stav přípravy akreditačních materiálů
e) KD projednalo organizaci DOD – v pátek 19. ledna 2018 od 8 do 16 h,
kromě tradičního programu celofakultní informace a informace podávané
na katedrách bude mít každá katedra, resp. oddělení k dispozici
informační stolek ve vestibulu příslušné budovy
7. Ekonomické informace
a) KD projednalo přípravu platů platných od ledna 2018 (zaručená mzda,
podpora perspektivních pracovníků, apod.)
b) KD projednalo informaci děkana Randy o letošní splátce (1 mil. Kč) „dluhu“
vůči ZČU a jejím využití pro FPE
8. Vědecké a umělecké záležitosti
a) KD projednalo návrh Bc. Janečka z Gymnasium Globe na spolupráci FPE
v jeho projektu a odmítlo formální oficiální spoluúčast FPE na tomto
projektu
b) Workshop pro mladé pracovníky – leden – prof. Janíková – 16. 1. 2018
c) KD vzalo na vědomí výsledky jednání komise pro Podpůrný fond RIV

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

