Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 12. 2. 2018, č. 2/2018
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 ředitele projektového centra ing. Valeše a prod. Chocholouškové
o stavu řešení projektů (viz příloha). KD projednalo návrh na pravidelné
projednávání stavu řešení „velkých“ projektů s hlavními řešiteli – první
setkání proběhne v jarních měsících v gesci prod. Chocholouškové
 zprávu děkana Randy a prod. Kepky o slavnostním předávání osvědčení
absolventům Dětské univerzity dne 8. 2. 2018
 zprávu děkana Randy a předsedy senátu Mentlíka o společném jednání
senátů FST a FPE o vytvoření jednotného pracoviště Tv. KD se domnívá,
že i přes skutečnost, že rozhovory mezi tělovýchovnými katedrami FPE
a FST o jednotném pracovišti Tv skončily, lze jednotné pracoviště vytvořit
a pověřuje děkana fakulty a předsedu senátu tuto možnost projednat
s rektorem ZČU.
 zprávu děkana Randy o jednání s vedením pedagogických fakult v Liberci
a v Českých Budějovicích (Plzeň 25. ledna 2018)
 zprávu děkana Randy, prod. Kepky a prod. Sirotka o jednání s vedením
odboru školství Karlovarského kraje dne 17. 1. 2018 v Plzni
 zprávu o strategických rozhovorech vedení FPE s vedením ZČU
 zprávu děkana o DOD 19. 1. 2018, KD děkuje katedrám a jejich
studentům za přípravu a provedení DOD
 zprávu prod. Chocholouškové o konferenci „Světelné znečištění“ v Krsech
2. KD projednalo
 přípravu jednání Asociace děkanů pedagogických fakult SR a ČR
ve dnech 19. až 21. 2. 2018 v Plzni
 přípravu na jednání senátu FPE v březnu 2018 a návrh harmonogramu
projednávání materiálů v senátu FPE
 přípravu tiskové konference FPE 19. 2. 2018
 jednání děkana Randy s hejtmankou Karlovarského kraje dne 21. 2. 2018
v Karlových Varech
 KR 14. 2. 2018 se zúčastní tajemník Mičke
3. Studijní problematika
 proděkan Sirotek informoval o postupu přípravy akreditačních materiálů
(zařazení předmětu v cizím jazyce bude v rámci společného povinně









volitelného bloku předmětů připravených KAN, KNJ a KRF, katedry mají
též možnost zařadit i svůj předmět v cizím jazyce)
KD upozorňuje na vydání nových Vyhlášek děkana č. 1VD/2018
a č. 2VD/2018 k organizačnímu zabezpečení SZZ a procesu zadávání,
vypracování a odevzdávání kvalifikačních prací
KD upozorňuje na zveřejnění rozhodnutí děkana č. 3/2018 o termínech
pedagogické praxe v LS 2017/18. V době praxe jsou studenti omluveni
z výuky.
KD děkuje studentům za jejich aktivní zapojení do ankety studentského
hodnocení kvality výuky (SHK). Celkem se zapojilo 24,1 % studentů FPE
(nejvyšší účast z jednotlivých fakult ZČU).
KD upozorňuje vedoucí kateder a všechny vyučující, aby reagovali
na jednotlivé připomínky studentů v anketě SHK – mezní termín je
21. 3. 2018.

4. Ekonomické informace
 Od ledna 2018 je naplňován sociální fond ZČU (0,3 % z vyplacených mezd
521/110). V účetnictví je náklad evidován na účtu 527.
 Phishingové testy – školení pro zaměstnance ZČU budou pokračovat
i v roce 2018; podezřelé maily mazat a případně hlásit na HELPDESK CIV
(je možná i konzultace v případě, že si nejste jistí, zda se jedná
o podvodný mail nebo ne).
 Univerzitní knihovna bude nově od ledna 2018 přeúčtovávat na katedry
částky za tisky (1krát za půl roku).
 Problémy
s IP
telefony
hlásit
prostřednictvím
adresy:
telefony@service.zcu.cz.
 S ohledem na outsourcing služeb strážní služby a provozování recepce
(vrátnice) v budovách je nutné víkendový provoz budov zadávat do IS
nejpozději do středy. Následně jsou požadavky předávány externí firmě.
5. Vědecké a umělecké záležitosti
 SGS – proběhla kontrola průběžných a závěrečných zpráv projektů,
včetně řešení problémů se zadáváním z důvodu výpadků IGA
 SGS – vzhledem k opětovným problémům s IGA byl posunut termín
uzavření žádostí nových projektů, v současné době probíhá oponentní
řízení projektů.
 Vnitřní soutěž – bylo podáno 6 projektů a vedením fakulty stanoveno jejich
pořadí.
 BAPE – byly podány 2 projekty
 GRAK – byly podány 4 projekty
Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

Příloha:
Projekty, stav k 12. 2. 2018:
Didaktika A – byla schválena ZoR a ŽoP č. 2. Čeká se na zálohovou platbu,
aby bylo možno zaslat peníze partnerům. Projekt je realizován v souladu
s harmonogramem a cíli projektové žádosti.
Cesty k inkluzi – Probíhá příprava třetí ZoR a ŽoP, která se musí odeslat do konce
března. Byl zprovozněn systém na kvantitativní vyhodnocení KA 1, KA 2 a KA 3.
Jedná se o systém, který vyhodnocuje zapojení žáků ZŠ do realizovaných akcí
(skupinové doučování, kroužky) v rámci projektu všech partnerů a provádí
kvantitativní vyhodnocení evaluačních dotazníků Koordinátorů inkluze, speciálních
pedagogů a školních asistentů. Systém bude využit pro publikační činnost
akademických pracovníků.
Mateřské školy – probíhá příprava podkladů pro druhou ZoR a ŽoP, která se musí
odeslat do konce února. Dále probíhá kontrola podpořených osob.
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – na žádost paní
Benešovské došlo v polovině ledna ke změně 3. Koordinátora a finančního
manažera projektu. Paní Benešovskou vystřídala paní Ing. Valešová. V projektu je již
většina pracovních pozic rozdělena mezi zaměstnance ZČU i externí pracovníky.
Na obsazení zbylých pozice se intenzivně pracuje. Ve čtvrtek se uskuteční schůzka
finančních manažerů projektu v Práce. Za FPE se zúčastní zástupce projektového
centra Ing. Valeš a finanční manažer projektu Ing. Valešová.
Pregraduální vzdělávání na FPE – probíhá příprava právního aktu. Finanční
manažer kontroluje údaje v Rozhodnutí a po jeho schválení nám bude zasláno.
STARS – smlouva byla podepsána a je zveřejněna v Registru smluv. Byla založena
zakázka a obdržena první platba.
Nadaní – Závěrečná Zpráva byla odeslána na MŠMT. Zároveň byl Ing. Valeš
osloven zástupcem MŠMT na doplnění podkladů k závěrečné zprávě. Podklady jsou
podepsány panem rektorem a dnes byly odeslány zpět na MŠMT.
Celouniverzitní projekt ESF.
FPE je zapojena v KA 2 Implementace a reflexe nových metod výuky a v KA 7
Opatření ke snižování studijní neúspěšnosti studentů. Byl ustanoven řešitelský tým
a projednány možnosti zapojení pracovníků z kateder. Připravuje se seznam
předmětů, které budou inovovány a seznam přípravných a vyrovnávacích kurzů.
Udržitelnost OP VK
EnviroExperiment – poslední MZU je nutno doložit do konce března na KÚ –
proděkanka Chocholoušková.
Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji MZU 2017 byla schválena – projekt je finálně uzavřen.
Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií – 28. 2. 2018 končí
monitorovací období – přípravu podkladů pro MZU zajistí dr. Podpera.

