Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 18. 12. 2017, č. 11/2017
Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., PaedDr. Josef Kepka, CSc., PaedDr. Vladimír
Sirotek, CSc., RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Ing. Libor Valeš,
Ing. Pavel Mičke, Mgr. Daniela Benešová, Ph.D..

Omluvení:

PaedDr. Jiří Stočes, Ph.D.

1. KD projednalo za účasti Ing. L. Valeše stav řešení jednotlivých projektů.
Čerpání finančních prostředků z projektů za rok 2017 je 39 mil. Kč.
Stav projektů k 18. 12. 2017:
 Projekt Cesty k inkluzi – došlo k přijetí zálohové platby za 2. MO
v hodnotě 5 158 767,29 Kč.
 Projekt Didaktika A – došlo k vypořádání 1. připomínek k ŽoP.
 Projekt Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech
zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity – byla
zahájena příprava 2. ZoR a ŽoP.
 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – probíhá
příprava dodatku k Partnerské smlouvě, z důvodu vydání právního aktu.
 Pregraduální vzdělávání na FPE – realizace probíhá podle stanoveného
harmonogramu. Obsazují se poslední volné pozice v realizačním týmu.
 Celouniverzitní projekt ESF – Zkvalitňování studijních programů – probíhá
sběr podkladů o možném zapojení z kateder (připravované kurzy,
inovované předměty)
2. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
 zprávu děkana Randy a proděkana Kepky o účasti a vystoupení
na jednání pracovní skupiny KÚ Plzeňského kraje „Vzdělávání pro území
Plzeňského kraje“, které se konalo 6. 12. 2017;
 zprávu děkana Randy o jednání kolegia rektora;
 zprávu proděkana Kepky o poradě PR zástupců fakult a součástí ZČU
dne 13. 12. 2017;
 zprávu děkana Randy a proděkana Kepky o setkání vedení FPE a kateder
s bývalými pracovníky dne 30. 11. 2017;
 zprávu proděkana Kepky o termínech zasedání akreditační komise k CŽV
a o termínech odevzdání příslušných akreditačních materiálů;
 informaci proděkana Sirotka o jednání Kreditní skupiny ze dne
14. 12. 2017.
3. Kolegium děkana děkuje
 KPS a KPG za přípravu a organizaci přednášky a setkání s ministrem
Prof. Štechem
4. KD projednalo
 za přítomnosti dr. D. Benešové Plán realizace Strategického záměru FPE
ZČU na rok 2018
 průběh a výsledky Dne s absolventy, který se konal dne
21. listopadu 2017 (v rámci plnění projektu F)
 plnění dalších úkolů fondu F (Fond vzdělávací politiky)



účast na strategických rozhovorech s vedením ZČU dne 7. února 2018
v 9.45
 návrh na obsah pracovního setkání vedení FPE s Odborem školství
Karlovarského kraje v roce 2018
 organizaci a náplň pracovního setkání s vedením pedagogických fakult
TUL a JU (Plzeň 25. 1. 2018)
 přípravu jednání Asociace děkanů pedagogických fakult SR a ČR
ve dnech 19.–21. 2. 2018 v Plzni
 přípravu jednání senátu FPE 3. ledna 2018
5. Studijní problematika
 příprava podkladů pro vnitřní akreditaci předmětů na ZČU ve verzi 2018;
 příprava akreditačních materiálů (vyjádření k podkladům rozhodnutí NAU
k učitelství ČJ pro SŠ, jednání s FAV – Učitelství matematiky pro SŠ,
jednání s FZS a FF – speciální a sociální pedagogika, rámcové požadavky
MŠMT, průběžné zprávy pro NAU, …)
 příprava DOD (19. 1. 2018) ve spolupráci se studentskou iniciativou
Otevřeno (podklady ohledně zajištění na katedrách zašlou katedry
do 2. 1. 2018)
 ocenění nejlepších pedagogů podle studentského hodnocení kvality výuky
za akademický rok 2016/17
 probíhá prezentace fakulty na středních školách (GLP, OA) k možnostem
studia na FPE v akademickém roce 2018/19
6. Ekonomické informace
 V souvislosti s účetní závěrkou bude nutné do poloviny ledna 2018 provést
přeúčtování tak, aby zdroje 1311, 149* a zakázky projektů měly nulové
zůstatky.
 Bude třeba upravit systém archivace údajů o nastavení mezd.
Na katedrách musí být k dispozici poslední verze (kopie) hlášenky změny
všech zaměstnanců a kopie posledního mzdového výměru pracovníků
katedry.
7. Vědecké a umělecké záležitosti
 Řešitelům, kteří splnili podmínky úspěšného řešení projektů GRAK, byly
vyplaceny odměny.
 Byly vyhlášeny podpory SGS, SVK a VS na rok 2018.

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

