Zápis z kolegia děkana ze dne 8. 10. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I. Informace děkana
II. Studijní záležitosti a organizace
III. Rozvoj a informace
IV. Akademický senát
V. Centrum multimediální tvorby
VI. Ekonomické záležitosti
VII. Různé
K zápisu z posledního KD nebyly vzneseny žádné připomínky.
I. Informace děkana
1. Volby rektora a děkana
Jediným kandidátem na funkci rektora SU je stávající rektor, na funkci děkana FPF je jedinou
kandidátkou prof. Irena Korbelářová. Prosba na prod. Gráfa a předsedu AS FPF dr. Vojtala,
aby byly uveřejněny informace o děkanských volbách. na webových stránkách
2. Spuštění nového webu
Byla realizována modifikace vstupní strany fakultního webu.

-

-

-

3. Kontrola zápisu z posledního KD
Akreditace, úprava zákona. Je nutné, aby ústavy urychleně dopracovávaly podle pokynů, které
přišly z RVH.
- Prof. Netuka oslovil děkana s výzvou, aby nominoval další členy do komisí. Děkan se obrací
na vedoucí ústavů s prosbou o nominaci. T.: ihned.
- Proběhnou jednání ohledně institucionálních akreditací, a to v týdnu od 22. 10. Vytvořena
komise, která má čtyři subkomise – organizační záležitosti, další tři jsou pro jednotlivé žádostiHistorie, Fyzika, Matematika. S místopředsedy budou v přímém kontaktu navrhovatelé. Prosba
na věnování pozornosti laboratorním pracovištím – ÚF, ÚHV a ÚA. K dispozici by měli být i
doktorandi. Prof. Korbelářová – aktualizace webových stránek, v pořádku rozvrhy.
Prod. Korbelářová:
Proběhla další Rada pro vnitřní hodnocení, drtivá většina předložených žádostí o akreditaci SP
z fakulty byla zatím vrácena k přepracování. Dílčí informace zasílá průběžně ing. Šimečková
(kontrola Žádostí), zprávy hodnotitelů jsou postupovány obvykle z rektorátu garantům. Výzva
vedoucím ústavů a garantům SP, nechť pravidelně sledují zápisy z jednání RVH – stránky
rektorátu. Zatím na NAÚ odevzdány pouze dvě akreditace – Informatika a Informatikaangličtina.
Dále byly schváleny s podmínkou drobných dopracování Žádosti o akreditaci SP Tvůrčí
fotografie (předložení na NAÚ po zapracování připomínek), Italština, Německý jazyk a MMT.
Termín dodání definitivní Žádosti o akreditaci SP předložit v souladu s vnitřními pravidly
rektorovi: do 31. 10. 2018.
Žádosti o akreditaci SP, předložené již RVH a vrácené k přepracování/doplnění je nutno upravit
a znovu předložit RVH způsobem obvyklým. Termín: do 31. 10. 2018.
Upozornění na další novelu Zákona o VŠ – zapracováno do STAG, akreditace před novelou
akreditovány do r. 2024, přijímání studentů do 31. 12. 2019. není již třeba žádat
o „dostudování“, ani přikládat zvláštní studijní plány.
Žádosti na dostudování, které byly předloženy RVH, byly děkanem staženy.

2. Informace z KR
2.1 Institucionální plán – vyhlášení pro veřejné VŠ pro roky 2019 a 2020. Součástí je vnitřní
soutěž na aktivity v oblasti podpory pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a
inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů a tvůrčí práce studentů směřující
k inovaci vzdělávací činnosti.
2.2 „Hodnocení vybraných výsledků výzkumné organizace – popis podkladů.“ Tento materiál
rozeslalo OSSZ vedoucím jednotlivých součástí. Bude projednáno na příštím zasedání KD.
Výsledky byly vodítkem při nominacích za rok 2017.
2.3 Metodika 2017+ - ze strany ČKR rektor obdržel podklady pro konstrukci Modulu 3 až 5,
jež mají být součástí Metodiky 2017+. Tento materiál přeposlal členům vedení a očekává
k němu diskusi na nadcházející ČKR. Situace kolem Metodiky 2017+ zůstává nejasná
Vzhledem k chybám nebudou výsledky využity pro financování v roce 2019. Děkan informoval
o úspěchu ÚF při hodnocení přírodovědných oborů dle metodiky časopisu Nature.
2.2 Z MŠMT přišlo avízo výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného
VŠ.
2.3 Akademie věd byla informována, že SU má zájem spolupodílet se na akci Týden vědy a
techniky AV ČR 2018.
2.4 GDPR – novým pověřencem pro ochranu osobních údajů byla od 1. 10. 2018 jmenována
Mgr. Sabina Březinová.
2.5 Nabídka možnosti účasti SU na výstavě Středoškolák, vysokoškolák 2018, která se
uskuteční 30.11.-1.12 2018 na výstavišti Černá Louka v Ostravě.
2.6 Web SU – bude zpracován nový návrh směrnice k obsahové a technické části nového webu
SU.
2.7 Protokol o kontrole ohledně prověření hospodaření s veřejnými prostředky na investice
poskytnuté na investiční akci „Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava“ –
v průběhu kontroly nedošlo ke zjištění žádného pochybení za strany SU.
2.8 Materiály z MŠMT „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných VŠ“ a
„Rozvoj a obnova materiálně technické základny SU v Opavě“ – upozornění na změny a
informace, že SU bude mít v předmětném období k dispozici 141,4 mil. Kč ze státního
rozpočtu.
II. Studijní záležitosti a organizace
1. Poděkování Mgr. Urbánkové za aktivity spojené s prezentací aktivit fakulty.
2. Přijímací řízení 2018/19
Proběhl zápis do 1. ročníků, do 31. 10. může nastat odepsání studentů ze studia. K 31. 10. 2017
bylo zapsáno 570,5 studenta. Při poklesu o 10 % by k 31. 10. 2018 mělo být zapsáno 513
studentů. V této chvíli zapsaných cca 550 studentů, situace se ale mění (ukončení
studia/dodatečné zápisy).
 Proděkanka žádá ústavy, které realizovaly vlastní přijímací zkoušky, aby dodaly p.
Mlíchovi ke zveřejnění statistiky testy z letošního roku se zaškrtnutím správné odpovědi a
vzorové testy pro r. 2020. T.: do 20. 10.
3. Přijímací řízení 2019/20
 Plošně bylo ustoupeno od SCIO testů, proběhnou jen vlastní přijímací zkoušky
(písemné/ústní, talentové); u vybraných oborů ustoupeno od přijímací zkoušky.
Podmínky schváleny AS FPF, zveřejněny.
3. Imatrikulace a promoce
16. 10. se uskuteční imatrikulace na Hauerově, promoce budou probíhat 17. 10. Na Rybníčku.

4. Spisový a skartační řád SU
Je povinností po dva roky uchovávat písemné testy, ať už zápočtové nebo zkušební. Vedoucí
ústavů nechť na tuto skutečnost upozorní pedagogy na ústavech.
5. Spisový a skartační řád SU
Upozornění na povinnost používat spisovou službu Elisa ve všech segmentech, odpovědně.
Zkušenosti s nevyřízením zásadních materiálů na některých ústavech. Proděkanka žádá
vedoucí, aby na to upozornili všechny sekretářky, tajemnice.
6. Rozvrhy
a) kombinované formy studia
Studenti upozorňují na nepřehledné zveřejňování rozvrhů; na změny dnů (studenti mají
dojednány podmínky u zaměstnavatelů) apod.
Od ZS 2018/9 je nutno rozvrhy pro kombinované studenty zveřejňovat následovně:
- Na stránky studijního oddělení, odkaz Rozvrhy kombinovaného studia (podklady
ústavy posílají v dostatečném předstihu před registrací předmětů do ZS/LS p. Mlíchovi
a Ing. Honkovi),
- ústavy zveřejňují rozvrhy rovněž na svých stránkách.
b) prezenční forma studia
Množství studentů upozorňovalo na překrývání předmětů statutu A, na změny rozvrhů po
registraci a požadovali dodatečné změny ve svých osobních studijních plánech.

III. Rozvoj a informace
1. Ukončena 1. etapa rekonstrukce objektu BN13, práce na 1. až 3. NP byly dokončeny podle
plánu, takže výuka v zimním semestru začala v termínu, stejně tak přesun zaměstnanců do
původních prostor.
2. V úterý 9. 10. proběhne otevírání obálek VZ na technologii Planetária.
3. Noc vědců
Poděkování ústavům, které se do této akce zapojily (ÚF, ÚI a ÚBK).

IV. Akademický senát
První zasedání senátu v novém akademickém roce se konalo 1. 10., programem bylo Přijímací
řízení – materiál schválen. Předseda volební komise na funkci děkana informoval a zveřejnil
jméno kandidátky na děkana prof. Korbelářové – 17 nominací pro. Veřejné zasedání senátu se
bude konat ve čtvrtek 18. října v 10:00 M8 na Masarykově.
V. Centrum multimediální tvorby
1. Prezentace na Veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Nitře
Získáno 81 kontaktů, které byly přeposlány na ústavy, jichž se to týká. Do budoucna je
plánována účast v Brně a Praze.
2. Některé z chystaných akcí:
 18. 10. - studenti Střední školy umělecké a průmyslové Opava na exkurzi v prostorách
MTT, možní zájemci o studium, navázání spolupráce.
 18. 10. - účast FPF na Veletrhu vzdělávání (miniGaudeamus) v OC Breda Weinstein
Opava, zapojit se mohou všechny ústavy.
 5. - 11. 11. - Týden vědy (spolupráce na organizaci).





20. - 22. 11. - Festival outdoorových filmů v prostorách fakultní budovy v Hauerově
ulici (dílčí spolupráce na organizaci).
30. 11. – 1. 12. Veletrh Středoškolák/Vysokoškolák, Černá louka Ostrava.
Galerie Breda – spolupráce s FVP, sestavení a zajištění programu na další období.

3. Informace o vzniku rektorátní PR
Členy jsou i pracovníci CMT.

VI. Ekonomické záležitosti
1. Realizace projektu Rozvoj studijního prostředí na SU (tzv. Nábyteček)
Tajemník vyzval pracoviště fakulty, která se podílí na realizaci projektu „Rozvoj studijního
prostředí na SU“ (tzv. Nábyteček), aby urychleně dokončila své nákupy v rámci projektu a mohl
být splněn objem požadované čerpání na SU (cca 80%) k říjnu 2018, jinak se škola vystavuje
riziku sankce ze strany MŠMT za nedodržení čerpání. Týká se nákupu literatury na ÚF a ÚI a
nákupu učebních pomůcek na ÚHV.
2. Průběžné hodnocení pracovníků
Tajemník upozornil KD, že do konce roku musí být zahájeno na fakultě průběžné hodnocení
pracovníků fakulty a jeho výsledky budou následně předány vedení univerzity.
3. Zpracování výkazu práce v projektech
Pracovníci fakulty (zejména z ÚF) byli upozorněni příslušným rektorátním oddělením, aby
věnovali zvýšenou pozornost dodržování termínů předkládání pracovních výkazů v rámci jejich
účasti v projektech EU.

VII. Různé
Na KD se představil pracovník rektorátu Ing. Marek Bumbálek, který od 1. 7. 2018 působí na
pozici specialisty pro strategii a vnitřní komunikaci na oddělení vnějších vztahů SU.
Ve svém vystoupení seznámil KD s oblastmi, úkoly a představami o své práci s tím, že je
k dispozici pracovištím fakulty pro spolupráci a pomoc v problematice, které se nyní věnuje.

Úkoly:
Nominace členů do komisí (I-3)
Dodání definitivní Žádosti o akreditaci SP (I-3)
Žádosti o akreditaci SP vrácené
k přepracování (I-3)
Dodání testů z letošního roku (II-2)

Zapsala: Gabriela Tammeová

vedoucí ústavů
vedoucí ústavů

ihned
do 31. 10.

vedoucí ústavů
ústavy s realizací
vlastních př. zkoušek

do 31.10.
do 20. 10.

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., v. r.
děkan

