Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 11. 6. 2018, č. 5/2018
Přítomni:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Pavel Mičke, PaedDr. Vladimír
Sirotek, CSc., RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Mgr. Jan Baťko

Omluveni:

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., PaedDr. Josef Kepka, CSc.

Kolegium děkana vzalo na vědomí:
 zprávu proděkanky Chocholouškové o stavu řešení projektů – 4. 6. 2018 –
proběhla prezentace projektů Cesty k inkluzi, Didaktika A a Zvyšování kvality
(KD děkuje řešitelům za přípravu a prezentování), v září bude pokračovat
prezentace dalších pěti projektů, budou přizváni vedoucí kateder a jejich
prostřednictvím i další zájemci, termín bude stanoven
 zprávu děkana Randy o mezinárodním projektu I-Skype – 25. 6. 2018
proběhnou workshopy s učiteli v Praze, na září je plánován meeting s partnery
projektu v Německu
 zprávu děkana Randy ohledně přípravy projektů RIS3
 tajemník FPE Mičke upozornil na možná rizika spojená s nákupem vybavení
v projektu „nábyteček“: hrozí nesplnění finančního milníku (řada položek
je pořízena za cenu nižší oproti schválenému rozpočtu; vyskytl se problém
s pořízením nábytku do učeben a laboratoří – ukazuje se, že dodavatelé nejsou
ochotni dodat nábytek za ceny, které jsou v seznamu obvyklých cen MŠMT,
a tak bude třeba nábytek dofinancovat z vlastních zdrojů);
 informace pana děkana Randy o jednání se školskou komisí asociace krajů
o nedostatku učitelů
 informace pana děkana Randy jako předsedy Asociace děkanů o veřejném
slyšení v Senátu ČR na téma mzdy učitelů a akademiků
 informace pana děkana Randy o kulatém stole v Parlamentu ČR věnovanému
kvalitě přípravy pedagogů
 informace pana děkana Randy o uskutečněné konference germanistů na NTIS
– konference se účastnili germanisté z 18 zemí (poděkování KNJ)
 informace proděkana Sirotka o jednání na MŠMT k udělování regulačního
souhlasu, konkrétní domluva, jak podávat akreditační materiály
 informace pana děkana Randy o Dni s fyzikou (poděkování dr. Kepkovi a KMTF)
 informace pana děkana Randy o Olympiádě techniky (poděkování dr. Krotkému
a KMT-T)
 vernisáž UMOPED (poděkování KVK za zorganizování a uspořádání výstavy),
přítomni děkan Randa, proděkani Kepka a Sirotek
 informace pana děkana Randy o přípravě smlouvy o spolupráci s NIDV
(např. v rámci projektu SYPO)
 Děkan Randa podal informaci o poradě ředitelů SŠ



Děkan Randa zmínil vernisáž výstavy Škola základ života (odbor školství města
Plzně)

KD projednalo:
 přípravu jednání s premiérem a ministrem školství o podpoře vzdělávání
 účast na konferenci Společenství praxe v Brně (Randa, Sirotek)
 setkání děkanů v Lednici k zákonu o pedagogických pracovnících
a ke spolupráci s NIDV (Randa, Sirotek)
 vyhodnocení nejlepších pracovníků ZŠ v Plzni (Randa, Kepka) – 19. 6.2018
 ROV Učitelství (Vaňková, Sirotek) – projednání záměru vzdělávání
 Proběhne kulatý stůl k uznávání kvalifikací a nostrifikací – 12. 7. 2018
v Parlamentu ČR
 promoce absolventů proběhne 11. 7. 2018
 Dětská univerzita – katedry budou osloveny k úpravě sylabů pro další ročník
2018
 ustavující schůze Sportovního programu ZČU v souvislosti se vznikem
pracoviště – Rada sportovního programu bude zřízena 25. 6. 2018
 smlouva o spolupráci s Učitelem naživo (poděkování dr. Podpera, Mgr. Dubec,
prof. Spilková)
 předání staveniště auly ve Veleslavínově ulici zhotoviteli – 14. 6. 2018
 Konference ISVK (KVD) – 20. 6. 2018
Studijní problematika
 příprava akreditačních materiálů – uložení na Alfresco, probíhá kontrola
 web pro hodnotitele
 změna garantů a doplnění ROV o garanty
 smlouvy na neurčito u Ph.D.
 přijímací zkoušky hodně uchazečů se omluvilo, z důvodu současného konání
jiné přijímací zkoušky
 SZZ na základě četných ohlasů akademických pracovníků kolegium děkuje
za přípravu a průběh SZZ u MŠ
 návrhy na ocenění studentů hejtmanem, primátorem a rektorem
Ekonomické informace
 Fond F – první část podpořena
 během července a srpna bude upravena provozní doba budov – zaslané
požadavky na úpravu režimu byly předány na PS
 ZČU připravuje veřejnou zakázku na pronájem tiskových zařízení – hradí
se kopie, předpokládaný termín nasazení je od 1. 1. 2019
 změna na postu vedoucího autodopravy, nově paní Cíglerová
Příprava AS FPE
 akreditace
 čerpání I–V/2018

Příprava AVK a ATK
 AVK a ATK proběhne 20. 6. 2018,
 bude projednáno: akreditace, fond F, 70 let FPE
 informace o probíhajících rekonstrukcích
 hodnocení pracovníků
Příprava VR
 proběhne per rollam
 schválení akreditačních materiálů
 návrhy akademických pracovníků na členy komisí SZZ apod.
Vědecká činnost
 publikační činnost, …
 Rada pro tvůrčí činnost – příprava vnitřní metodiky

Zapsala: RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

