Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 15. 1. 2018, č. 1/2018
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, doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

1. Kolegium děkana vzalo na vědomí:
 zprávu děkana Randy o jednání vedení FPE s vedením Krajského
inspektorátu ČŠI
 zprávu děkana Randy o jednání o vytvoření jednotného pracoviště Tv –
postup jednání, návrh memoranda apod.
 zprávu děkana Randy a proděkana Sirotka o přípravě DOD 19. 1. 2018
 zprávu děkana Randy a tajemníka Mičkeho o jednání ve věci rekonstrukce
budovy Veleslavínova 42 (vstupní prostory, prostory KCH)
 zprávu děkana Randy o jednání o akreditaci ve spolupráci s FAV
 zprávu předsedy Senátu FPE Mentlíka o prvním zasedání Senátu ZČU
(funkcionáři: předseda Tomiczek, místopředsedkyně Stočesová, tajemník
Baierl)
2. KD projednalo
 organizaci a průběh slavnostního předávání osvědčení o absolvování DU
(„promoce“) dne 8. února 2018 v aule Jungmannovy ulice.
 plnění úkolů fondu F (Fond vzdělávací politiky)
 účast na strategických rozhovorech s vedením ZČU dne 7. února 2018
v 9.45 hod.
 organizaci a obsah pracovního setkání vedení FPE s vedením odboru
školství Karlovarského kraje dne 17. 1. 2018 v Plzni
 organizaci a náplň pracovního setkání s vedením pedagogických fakult
v Liberci a v Českých Budějovicích (Plzeň 25. ledna 2018)
 přípravu jednání Asociace děkanů pedagogických fakult SR a ČR ve
dnech 19. až 21. 2. 2018 v Plzni
 přípravu na jednání senátu FPE v únoru 2018 a návrh harmonogramu
projednávání materiálů v senátu FPE
3. Studijní problematika
 příprava akreditace – informace k přípravě akreditačních materiálů byly
projednány na AVK dne 10. 1. 2018, podrobnější informace budou
projednány na poradě garantů studijních programů dne 17. 1. 2018.
 byla zveřejněna vyhláška proděkana pro studijní činnost č. 1PD/2018
k organizaci upřesňujícího zápisu pro LS akademického roku 2017/2018,
který proběhne v termínu 5.–9. 2. 2018.



KD upozorňuje katedry na termíny výběrového řízení pro studentské
mobility. V programu Erasmus+ je termín 9. 2. 2018, v programu INTER
18 je termín 13. 2. 2018.
 zasedání Akreditační komise ZČU se uskuteční 22. 1. 2018 (účast
proděkan Sirotek, tajemník Mičke).
4. Ekonomické informace
 tajemník fakulty připomíná, že nejpozději do pátku 19. 1. je třeba provést
přeúčtování. Na každém pracovišti může být zůstatek jen ve zdroji 1111.
Ostatní činnosti musí být vynulovány. Zůstatky u projektů je nutné převést
do roku 2018 (žádost na EO)
 KD jednalo o neprodejných zásobách skript. Tajemník projedná
individuálně s příslušnými katedrami.
5. Vědecké a umělecké záležitosti
 informace o smlouvách Erasmus+ – uzavřena smlouva pro přírodovědné
obory, KPG – studentka vyjede do Nitry na smlouvu KVD
 řešení výjezdů náhradníků v rámci Erasmu (vyjedou náhradníci v pořadí,
v jakém jsou v zápise z výběrového řízení z 28. 4. 2017)
 kontrola čerpání projektů VS, SGS a SVK
 informace o OBD – políčko RIV není povinné, nově se vyplňuje kód oboru,
podle číselníku, který je v OBD uveden

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

