Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 17. 9. 2018, č. 7/2018
Přítomni: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Libor Valeš, Ing. Pavel
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.,
RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková,
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., Mgr. Jan Baťko

Mičke,
Ph.D.,

Omluveni: PaedDr. Josef Kepka, CSc.





Informace:
 o poradě ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ – děkan
 o jednání k přípravě mezinárodního doktorského programu v Eisenstadtu
– děkan
Příprava bodů na říjnové jednání AS FPE:
 čerpání rozpočtové rezervy
 spoluúčast projektu nábyteček
 akreditace Učitelství pro 1. st. ZŠ
 tělesná výchova a sport na ZČU
V souvislosti s jednáním AS FPE byla projednávána problematika křížení
rozvrhových akcí povinných předmětů.
Pan děkan uvedl, že na listopadové jednání AS FPE bude připraveno
projednání VZ o činnosti za rok 2017.









Informace o projektech:
 projekt CKI – finalizována 4. ŽoP a ZoR
 projekt Didaktika – příprava další ŽoP a ZoR (termín říjen 2018)
 podána informace o nových projektech a o projektech ERASMUS+
 proděkanka Chocholoušková předala informaci o projektu Pregraduální
příprava
 informace o připravovaných výzvách na podzim 2018 je v příloze zápisu
Studijní záležitosti
 projednána vyhláška k povinné docházce do výuky na akademický rok
2018/2019
 KD projednalo stav přípravy akreditací
 KD projednalo přípravy promocí ve dnech 9.–10. října na zámku Kozel
 KD upozorňuje na termín imatrikulace studentů 1. ročníku – 6. 11. 2018
 KD žádá všechny vyučující a vedoucí kateder o reakci na připomínky
studentů v anketě Studentské hodnocení kvality výuky – mezní termín
je 8. 10. 2018
Problematika VaVaI
 dr. Káňová v rámci projektu Mobility III nastoupila na Univerzitu v Kentu.
 projednán stav podpory zahraničních odborníků – projekt Podpora
internacionalizace
Finanční záležitosti
 stav rekonstrukcí (střecha Klatovská 51, aula v budově Veleslavínova 42)






tajemník informoval o stavu hospodaření za 1. až 8. měsíc 2018
tajemník informoval, že od 1. 10. 2018 bude na FPE zaveden el. oběh
faktur.
Poděkování
 za účast na DVT- KCH, KMT-T,F, CBG-Bi, KVD
 blahopřání proděkance Chocholouškové za udělení Ceny Města Plzně
za významnou kulturní událost roku 2017 za projekt Šumava Františka
Malocha
 KHI za spolupráci při otevírání expozice (za účast na akci) v Archeoparku
Bärnau.
 prof. Gebauerovi za vernisáž výstavy Kurta Gebauera a Eugena Jindry.
 dr. Salcmanovi a dr. Zemanovi za aktivní podíl na úvodním shromáždění
studentů 1. ročníků.

Zapsal: M. Randa

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

