Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 19. 3. 2018, č. 3/2018
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.
 zprávu děkana Randy a proděkana Kepky o jednání Asociace děkanů
pedagogických fakult ČR a SR ve dnech 19.–20. 2. 2018 v Plzni
 zprávu děkana Randy o jednání s hejtmankou Karlovarského kraje
dne 21. února 2018
 zprávu děkana Randy a proděkana Kepky o průběhu tiskové konference
FPE dne 19. 2. 2018
 zprávu děkana Randy o doplnění zápisu ze strategických rozhovorů
vedení FPE s vedením ZČU
 zprávu proděkana Kepky o schůzce PR zástupců fakult, konané
dne 14. 3. 2018
 zprávu proděkana Kepky o prodloužení memoranda o spolupráci mezi
ZČU v Plzni a Plzeňským Prazdrojem (proběhlo 26. 2. 2018)
 zprávu děkana Randy o jednání k Centru sportu – tento bod je připraven
k jednání v senátu ZČU v Plzni
 zprávu děkana Randy o jednání s předsedou školské komise Asociace
krajů a hejtmanem prof. Vondrákem
 informaci děkana Randy o konferenci „Světelné znečištění“. KD děkuje
CBG a KMT za významný podíl na přípravě této konference
 Informaci proděkanky Chocholouškové o vernisáži výstavy „100 let
symbolů české státnosti“ 16. 3. 2018 v Praze – KD děkuje KHK a CBG za
významný podíl na přípravě této akce
 Informaci děkana Randy o vzniku komise k 70. výročí FPE
 Informaci děkana Randy o jednání FST, FPE a Úhlavy, z. s. Klatovy
o přípravě Dětské univerzity v Klatovech
 Informaci děkana Randy o setkání učitelů fyziky v Praze k úpravám RVP
 Informaci děkana Randy o jednání Průmyslové rady FST ZČU – příprava
učitelství odborných strojírenských předmětů
 Informaci děkana Randy o setkání s ředitelem Ústavu výzkumu a rozvoje
vzdělávání PedF UK Praha dr. Gregerem a děkany dalších pedagogických
fakult J. Pickem a M. Vančurou – příprava fondu F, průzkumu
uplatnitelnosti absolventů apod.
 informaci děkana Randy o akcích KVK (série přednášek a workshopů
k 70. výročí založení FPE), KHI (série přednášek Dějebraní) a KNJ

(Rakouské dny) – KD vyslovuje poděkování všem jmenovaným katedrám
za přípravu uvedených akcí
 informaci tajemníka Mičkeho a předsedy senátu Mentlíka o schůzce
rozpočtové komise senátu ZČU
 informaci předsedy senátu Mentlíka o jednání s kvestorem ZČU
 informaci proděkana Sirotka a tajemníka Mičkeho o jednání vnitřní
akreditační komise ZČU ze dne 12. 3. 2018
2. KD projednalo
 přípravu kontroly z MŠMT (27. a 28. 3.) – čerpání projektu financovaného
z fondu vzdělávací politiky v roce 2017
 28. 3. ve 13 h předání ocenění nejlepším učitelům hejtmanem PK – účast
děkan Randa a proděkan Kepka
 28. 3. v 15.00 předání ocenění nejlépe hodnoceným učitelům (studentské
hodnocení) děkanát FPE – děkan Randa, proděkanka Chocholoušková,
proděkani Kepka a Sirotek, iniciativa Otevřeno
 přípravu na jednání akademického senátu FPE v dubnu 2018
 přípravu jednání VR FPE - termín bude včas oznámen
 20. 3. jednání NAU – děkan Randa
 12. 4. Praha – „Strategie vzdělávací politiky“ – proděkan Sirotek
 10. 4. Praha – „První zkušenosti z institucionální akreditace“ – děkan
Randa, proděkan Sirotek, dr. Pasáčková, dr. Vaňková
 12.–13. 4. jednání s dr. Gregerem – děkan Randa
 projekty z rezervy rektora – 2. etapa – katedry podají návrhy na projekty
s čerpáním z fondu rektora do 20. dubna 2018 paní Lavičkové
 Studentskou akci „Noc vzdělávání“ – 4. dubna 2018 Klatovská tř.
 Pozvání na celostátní kolo soutěže „Enersol“ ve dnech 21. a 22. 3. v Plzni
pořadatel SOUE) – účast prod. Kepka
3. Studijní problematika
 proděkan Sirotek informoval o současném stavu a průběhu příprav
akreditačních materiálů
 KD upozorňuje, že 21. 3. 2018 je mezní termín pro vyjádření učitelů
a vedoucích pracovníků na studentské hodnocení kvality výuky
 KD upozorňuje, že bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení
na studentskou mobilitu ERASMUS+ studijní stáže – 2. kolo
na neobsazená místa z meziinstitucionálních Erasmus+ smluv na ak. rok
2018/2019.
Termín odevzdání výsledků výběrového řízení je 9. duben 2018.
4. Ekonomické informace
 příprava rozpočtu FPE (diskutováno rozdělení prostředků v rámci
ukazatele kvality)
 ve středu 21. 3. se uskuteční schůzka se zástupci PS – služby PS
v budovách KL a CH



projednávána úprava vyhlášky děkana o stanovení výše stipendia
pro studenty v doktorských studijních programech FPE
5. Vědecké a umělecké záležitosti
 SGS – 14. 3. 2018 – zasedání Grantového výboru ZČU, průběžné zprávy
byly schváleny a bylo doporučeno pokračování projektů v navrhované výši
plánovaných prostředků. Závěrečné zprávy byly schváleny a u projektu
dr. Konigsmarkové bylo navrženo Splnění s výhradou, s tím, že závazky
projektu dořeší v průběhu roku 2018.
 SGS – nové projekty byly kráceny a postoupeny k rozhodnutí panu
prorektorovi Kaiserovi
 Vnitřní soutěž – Grantový výbor doporučil schválit většinu projektů,
1 projekt byl navržen neschválit. Rozhodnutí bude zasláno navrhovatelům
ze ZČU.
 BAPE – byly přijaty 2 projekty k řešení v celkové výši 30 000 Kč.
 GRAK – bylo schváleno řešení 4 projektů v celkové výši 57.380 Kč.
 SVK – projekty byly kráceny Grantový výbor, který zasedal 14. 3. 2018,
doporučil panu prorektorovi přijetí projektů (z FPE nebyl doporučen
1 projekt)
 Probíhají jednání ohledně projektu RE:START.
 Byl podán 1 projekt Erasmus+ KA2.
6. Různé
 V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupí
v platnost v květnu 2018, byly katedry požádány o vyplnění dotazníku
dostupného na LMS Moodle. Dotazník je zpřístupněn do 23. 3. 2018.
 V návaznosti na problematiku GDPR byli právním odborem vypracovány
vzorové dokumenty Souhlas se zpracováním osobních údajů a Odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz příloha).
 Vedoucí OPR k problematice GDPR uvádí následující: „Dovoluji
si informovat, že též všechny v minulosti udělené souhlasy
se zpracováním osobních údajů, na základě kterých stále dochází,
a po 25. 5. 2018 nadále bude docházet, ke zpracování osobních údajů,
musí s účinností od 25.5.2018 splňovat požadavky dle GDPR.
Proto prosím proveďte na svém pracovišti revizi, zda v současné
době zpracováváte osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním
osobních údajů, a pokud ano, doporučuji obrátit se na OPR, který bude
nápomocen při zjištění, zda stávající souhlas splňuje veškeré náležitosti
dle GDPR nebo zda je nutné od subjektů údajů (tj. konkrétních fyzických
osob) získat nový souhlas se zpracováním osobních údajů.“
 „Dále tímto upozorňuji na případy, kdy je od subjektů údajů (fyzických
osob) vyžadováno zaslání kopie osobních dokladů (např. občanských
průkazů, cestovních pasů apod.). OPR obecně doporučuje kopie osobních
dokladů vůbec neposkytovat (nezasílat), a to z důvodu vysokého rizika
jejich zneužití. Pokud se přesto z nějakého důvodu domníváte, že je jejich

zaslání je nutné, navrhujeme tuto věc předem konzultovat s OPR. Udělení
nových souhlasů za ZČU vždy pečlivě zvažte - zejm. u partnerů, se kterými
již dlouhodobě nespolupracujeme, neznámých firem apod.“

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

