Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 22. 10. 2018, č. 8/2018
Přítomni: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Libor Valeš, Ing. Pavel Mičke, PaedDr. Josef
Kepka, CSc., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Omluveni: doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., Mgr. Jan Baťko



Kolegium děkana vzalo na vědomí:
 zprávu ředitele projektového centra ing. Valeše a proděkanky
Chocholouškové o stavu řešení projektů – projednáno na schůzce
dne 15. 10. (byly diskutovány projekty: Mateřské školy – řešitel:
dr. Podpera, PRIM – řešitel: doc. Vrbík, Podpora uměleckého vzdělávání
pro rovné příležitosti – doc. Slavíková a Podpora rozvoje digitální
gramotnosti – Dr. Rohlíková)
 zprávu děkana Randy o jednání s ministrem školství – analýza stavu škol,
registr učitelů, Fond S a Fond F1
 zprávu děkana Randy o jednání senátu FPE dne 3. 10. 2018
 zprávu děkana Randy o jednání VR FPE konané dne 18. 10. 2018
 zprávu proděkana Sirotka o jednání Rady pro vnitřní hodnocení konané
18. 10. 2018
 zprávu proděkana Kepky o jednání komise „Talent“, konané dne
19. 10. 2018
 zprávu proděkana Kepky o jednání komise k 70 letům založení fakulty
 informaci děkana o úvodním shromáždění studentů 1. ročníku s tím,
že bylo kladně hodnoceno vystoupení Dr. Worek k mobilitám
 informaci proděkana Sirotka o proběhlých promocích
 informaci děkana Randy o konferenci v ZOO
 informaci děkana Randy o otevření auly ve Veleslavínově ul.
 zprávu děkana Randy o konferenci Učitel In – KD děkuje za uspořádání
konference Dr. Rohlíkové a pracovníkům KVD
 zprávu děkana Randy o Western Stars Day – KD děkuje za uspořádání
akce Bc. Košikovi a dalším pracovníkům KTV
 zprávu děkana Randy o podpisu smlouvy FPE s NIDV
 zprávu proděkana Kepky o účasti studentů FPE na besedě
se zahraničními manažery Plzeňského Prazdroje (koncern Asahi); KD
děkuje Mgr. Reynaert za vzorné zajištění akce
 zprávu tajemníka o jednání týmu koordinátorů kvality ZČU
 KD děkuje prof. Kurtu Gebauerovi za návrh a realizaci památník Františku
Palackému.



KD projednalo
 přípravu na jednání senátu FPE v listopadu 2018 (výroční zpráva,
vyhláška děkana o podmínkách přijímání ke studiu na rok 2019/20, zpráva
o přijímacím řízení 2018/19, hospodaření 1 až 9/2018 a rozdělení
finančních prostředků za dodatečné přijímací řízení
 za přítomnosti Ing. Lindy (Provoz a služby) přípravu další realizace
rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ulici (rok 2019)
 konání Imatrikulací 6. 11.
 Týden pro inkluzi – účast děkan Randa a tajemník Mičke
 informaci o oslavách 10 let FZS a Techmanie – účast děkan Randa.
 13. 11. proběhne setkání vedení FPE s řediteli MŠ, ZŠ a SŠ a pracovníky
státní správy (plnění Fondu F)
 Den s absolventy (plnění Fondu F) proběhne 20. 11. – katedry obdrží
dopis děkana k průběhu Dne s absolventy – v letošním roce neproběhne
„hromadné“ ranní přivítání u kávy a po skončení poledního rautu bude
následovat pro přítomné absolventy přednáška – seminář s významnou
osobností pedagogické vědy – informace sdělí proděkanka
Chocholoušková
 zprávu tajemníka o jednání týmu koordinátorů kvality ZČU
 setkání s bývalými pracovníky proběhne 11. 12. 2018 – pozvání zařídí
děkanát
 15. 11. proběhne jednání děkana Randy a dalších děkanů pedagogických
fakult s náměstkem ministra školství Dolečkem



Studijní problematika
 KD vzalo na vědomí informaci proděkana Sirotka o stavu přípravy
akreditací
 KD projednalo Vyhlášku děkana k podmínkám přijímání ke studiu
na akademický rok 2019/20
 KD projednalo termín Dne otevřených dveří na FPE 25. 1. 2019
 KD projednalo reakce kateder na studentské hodnocení za LS 2017/18.
Na FPE bylo reagováno na 91 % připomínek studentů (nejnižší průměr
je u KČJ 81%, CBG 73 %, KAN 60 %).



Ekonomické informace
 pan děkan a pan tajemník informovali, že byl na katedry zaslán dokument
s úkoly (aktivitami), které budou finančně podpořeny z fondu F
 KD vzalo na vědomí informaci o stavu prací na výměně střešní krytiny
u budovy Klatovská 51
 KD vzalo na vědomí informaci o stavu hospodaření za 1 až 9/2018;
v souvislosti se zprávou byl projednán převod do FUUP (zdroj 1311).



Věda a výzkum
 KD vzalo na vědomí informaci proděkanky Chocholouškové o pokračování
všech projektů PostDoc
 KD projednalo umístění odkazů na časopisy MEMO a SOHI na web Tvůrčí
činnosti
 schůzka předsedů oborových rad – 29. 10. 2018 – perspektivy
doktorských studií, vedení doktorských prací a publikační činnost
doktorandů
 schůzka s řešiteli projektů I Skype, STAR, ESF, Cizí jazyky – 12. 11. 2018

Zapsal: J. Kepka

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE

