Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 14. 5. 2018, č. 4/2018
Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Libor Valeš, Ing. Pavel Mičke,
PaedDr. Josef Kepka, CSc., PhDr. Jan Baťko

Omluveni:

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., doc.
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.



RNDr.

Pavel

Mentlík,

Ph.D.,

Kolegium děkana vzalo na vědomí:
 zprávu ředitele projektového centra ing. Valeše o stavu řešení projektů – viz
příloha
 udělení titulu Dr .h.c.. prof. Gebauerovi, KD blahopřeje panu profesorovi
k udělení titulu
 zprávu děkana Randy o kontrole provedené MŠMT k využití financí z Fondu
vzdělávací politiky (fond F) v roce 2017
 zprávu děkana Randy o ocenění pracovníků fakulty (Dr. Chocholoušková
a Mgr. Knappová) hejtmanem Plzeňského kraje dne 28. 3. u příležitosti Dne
učitelů
 zprávu děkana Randy o průběhu setkání vedení FPE a zástupců iniciativy
Otevřeno s nejlépe hodnocenými pedagogy ve studentském hodnocení výuky
dne 28. 3. 2018
 zprávu děkana Randy o průběhu „Noci vzdělávání“ pořádané iniciativou
Otevřeno dne 4. 4. 2017
 zprávu děkana Randy o jednání s NAÚ dne 20. 3. 2018
 zprávu děkana Randy o jednání s Dr. Gregerem (PF Praha) ve dnech
12. a 13. 4. 2018
 zprávu proděkana Kepky o jednání komise k 70 letům založení fakulty –
slavnostní vědecká rada k tomuto výročí se uskuteční ve středu
28. listopadu 2018 v 15 hodin a v 19,30 se uskuteční koncert k 100 letům
české státnosti a 70. výročí založení fakulty – tento den bude děkanské volno
 informaci děkana Randy o semináři, který se konal 10. 4. v Praze a byl
věnován zkušenostem s institucionální akreditací
 informaci proděkana Sirotka o semináři „Perspektivy vzdělávací politiky“,
který se konal 12. 4. v Praze
 informaci děkana Randy o vernisáži výstavy „Zlaté učitelské ručičky“
dne 28. 3. 2018 pořádané iniciativou Otevřeno
 informaci proděkana Kepky o celostátním kole soutěže Enersol,
které proběhlo 21.a 22. 3. v Plzni
 zprávu děkana Randy o jednání VR FPE (2. 5. 2018), na kterém byl přijat
PRSZ fakulty na rok 2018
 zprávu děkana Randy o podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci mezi FPE
ZČU a ČŠI



















zprávu děkana Randy o konferenci Hry 2018 (26. – 27. 4.). KD děkuje Centru
tělesné výchovy a sportu za uspořádání této konference
zprávu děkana Randy o akci Run for ProCit. KD děkuje Centru tělesné
výchovy a sportu za podíl na uspořádání této akce pro hendikepované
zprávu tajemníka Mičkeho o účasti a konání konference „Inkluzivní vzdělávání
v souvislostech“ (17. 4. 2018) KD děkuje kolektivu vedeném dr. Slowíkem
za uspořádání této konference
zprávu o autorském čtení Jáchyma Topola, KD děkuje KČJ za uspořádání
akce
zprávu, že 10. 5. 2018 se uskutečnila přednáška doc. Janíka. KD děkuje
proděkance Chocholouškové za organizaci přednášky
proděkan Kepka informoval, že na MŠMT proběhlo školení k zavádění
systému AKREDIS pro udělování akreditací v systému DVPP –katedry budou
informovány prostřednictvím oddělení CŽV
zprávu o fakultním kole SVOČ, které proběhlo 27. 4., KD děkuje katedrám,
které se na přípravě a průběhu podílely
informaci o úspěchu Peříčkového týdne, KD děkuje KPG za zajištění akce
v rámci FPE
Informaci o úspěších sportovců ZČU Western Stars v Miláně, KD děkuje Petru
Košikovi za zajištění a akce přípravu sportovců
Informaci o Koncertu ke 100. výročí české státnosti (25. 4.) a Závěrečném
koncertu akademického roku (10. 5.), KD děkuje KHK za přípravu a provedení
koncertů
Informaci o absolventském představení O. Vojty, KD blahopřeje O. Vojtovi
k úspěchu
Informaci děkana o jednání s ředitelkou NIDV Praha Mgr. Helenou Plitzovou

KD projednalo
 přípravu na jednání senátu FPE v květnu 2018 a v červnu 2018 (kvalita
stravování na Klatovské, Dr. Baťko stručně představil výsledky ankety – cca
440 respondentů – ke kvalitě stravování), jednání s rektorem a kvestorem,
PRSZ
 přípravu na jednání se školskou komisí Asociace krajů dne 17. 5.
 informaci o konání veřejného slyšení Senátu 28. 5.
 informaci o konání konference germanistů dne 24. 5.
 informaci o konání Dne s fyzikou, který se koná 24.5.
 informaci o jednání na MŠMT – udělování souhlasu k výkonu regulovaných
povolání 16. 5.
 informaci o jednání Společenství praxe v Brně dne 14. 6.
 informaci o jednání děkanů ped. fakult ve dnech 14. a 15. 6.
 Informaci o hodnocení pracovníků kateder – formuláře na hodnocení obdrží
VK do konce května



Informaci o vernisáži a výstavě UMOPED dne 7. 6., KD děkuje KVK
za přípravu a zajištění této výstavy



Studijní problematika
 FPE získala akreditaci double-degree programu „Pedagogika pohybové
prevence“ (10 let), vyhlášení přijímacího řízení je předloženo ke schválení
na květnové jednání senátu
 Institucionální akreditace – byly nahlášeny oblasti Učitelství, Neučitelská
pedagogika a Tělesná výchova a sport; kinantropologie a Vědy o Zemi



Ekonomické informace
 pan tajemník informoval, že se zatím nepodařilo realizovat všechny
objednávky z projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU.
Je realizováno přibližně 60 % objednávek. Termín byl stanoven
na 30. dubna 2018. Fakulta je tak vystavena nebezpečí, že přijde o schválené
finanční prostředky a navíc bude muset hradit sankce, které vyplývají
se závazků ZČU vůči MŠMT.
 tajemník informoval, že ve středu 16. 5. proběhne schůzka s firmou,
která bude realizovat výměnu střešní krytiny na budově KL.

Zapsal: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

Příloha:
Stav projektů k 14. 5. 2018:
Cesty k inkluzi – Proběhla konference o inkluzivním vzdělávání v souvislostech.
Probíhá kontrola plnění monitorovacích indikátorů.
Didaktika A – koncem dubna byla podána třetí Žádost o platbu i Zpráva o realizaci
na MŠMT. Probíhá příprava podzimní konference.
Mateřské školy – byly vypořádány připomínky ve věcné i finanční části..
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – Byl realizován seminář
pro učitele zapojené do projektu. Koncem dubna byla podána první Žádost o platbu
i Zpráva o realizaci na MŠMT. Probíhá příprava podzimní konference
Pregraduální vzdělávání na FPE – Blíží se konec monitorovacího období. Do konce
června se musí odeslat na MŠMT zpráva
Nadaní – Byla zahájena realizace projektu „Nadaní“ II. Koordinátorem projektu
je dr. Štrofová.
Udržitelnost OP VK
Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií – koncem dubna byla
na MŠMT odeslána čtvrtá zpráva o udržitelnosti.
Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory
a podporu ICT – probíhá příprava poslední zprávy o udržitelnosti. Byli oslovení
všichni partneři projektu k dodání podkladů. Zpráva musí být odeslaná na MŠMT
do konce května.
Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu
s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - probíhá příprava poslední zprávy o udržitelnosti.
Byli oslovení všichni partneři projektu k dodání podkladů. Zpráva musí být odeslaná
na MŠMT do konce května.

