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Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ 
 

podklad pro zasedání Sněmu Rady vysokých škol 
dne 23. května 2019 

  
 

 
 

Účast na proběhlých a budoucích jednáních: 

Dne 24. 4. 2019 proběhla valná hromada Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ), které se za Radu 
vysokých škol zúčastnil PhDr. Just. 

Dne 25. 4. 2019 se uskutečnilo zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

Dne 2. 5. 2019 se uskutečnilo na MŠMT jednání Grémia Fondu vzdělávací politiky, jehož se zúčastnily 
JUDr. Valová a doc. Smolová. 

Dne 20. 5. 2019 proběhlo na MŠMT jednání k Metodice 2017+., kterého se zúčastnili prof. Pospíšil a 
doc. Kašparovský. 

Dne 20. 5. 2019 jednala schvalovací komise Erasmus+ k vysokoškolskému vzdělávání. Tohoto jednání se 
zúčastnila PhDr. Radok Žádná. 

Dne 22. 5. 2019 se PhDr. Radok Žádná účastnila semináře „Financování vysokých škol jako nástroj 
prosperity ČR“ v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  

Dne 5. 6. 2019 proběhne jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. O 
programu jednání bude informovat v bodu Ekonomické informace JUDr. Valová.  

Dne 26. 6. 2019 se PhDr. Radok Žádná zúčastní setkání konzultační skupiny k přípravě strategického 
záměru po roce 2021.  

 

Žádosti a stanoviska 

Rada VŠ byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy požádána o připomínky k Plánu realizace 
Dlouhodobého záměru MŠMT pro rok 2020, návrhu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového 
programu pro VVŠ pro rok 2020 a Formuláři pro centralizované rozvojové projekty pro rok 2020. 
Připomínky k Plánu realizace DZ 2020 a k Vyhlášení CRP 2020 byly na MŠMT v termínu odeslány.  

Rada VŠ byla požádána o identifikaci problémů, kterými by se měl přednostně zabývat strategický 
záměr pro oblast vysokého školství na období od roku 2021. Připomínky formou vyplnění 
internetového dotazníku odeslal v termínu prof. Pospíšil. 

Z Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství přišla žádost o vyjádření k návrhu osob vybraných 
k zařazení do Seznamu hodnotitelů – studentů - na základě výzvy č. 2/2019. Rada VŠ k tomuto návrhu 
neměla připomínky. 

Další žádost z NAÚ se týkala vyjádření k návrhu úpravy Podmínek pro zařazení do Seznamu 
hodnotitelů. K tomuto návrhu jsme neobdrželi žádné připomínky. 

Rada VŠ obdržela žádost o spolupráci na vytváření obsahu vzdělávání v rámci expertní skupiny pro 
Strategii 2030+. Členové Předsednictva RVŠ byli požádáni o zasílání námětů, na jejichž základě by 
komise Pro kvalitu VŠ, Strategická a Vzdělávací zpracovaly výsledný dokument. 

Ředitel Kanceláře Technologické agentury ČR zaslal reakci k poznámkám Rady VŠ na problematická místa 
spojená s řešením projektů TAČR. 
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Pozvánky na akce 

Seminář Financování vysokých škol jako nástroj prosperity ČR 
22. května 2019, PSP ČR, Sněmovní 4, Praha 

Seminář Smart City - najděme nová řešení starých problémů za pomoci (nejen) odborníků z vysokých 
škol 
5. 6. 2019, Brno 

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: 
První kulatý stůl se uskuteční v úterý 3. 6. 2019 od 13:00 do 15:30 hodin na Městském úřadu v 
Nymburku (Nám. Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk). Přihlásit se na něj můžete prostřednictvím 
následujícího formuláře (odkaz zde: http://bit.ly/2Q9OWQv). 

Druhý kulatý stůl se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 14:00 do 17:00 hod v ELI BEAMLINES v Dolních 
Břežanech (Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany). Přihlásit se na něj můžete prostřednictvím 
následujícího formuláře (odkaz zde: http://bit.ly/2w0hxyF). 

V rámci uvedených akcí budete mít možnost diskutovat s předsedou Externí expertní skupiny pro 
přípravu Strategie 2030+ (Arnoštem Veselým) o následujících otázkách: 

● Potřebujeme střední článek řízení? Pokud ano, jak by měl vypadat? 

● Lze reálně odbřemenit ředitele? Jak? 

● Měly by se změnit kompetence a odpovědnosti aktérů ve vzdělávání? Jak a proč? 

 

Kulatý stůl na téma Obsah a způsob vzdělávání ve Strategii 2030 se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 
10:00 do 15:00 hod v sále DPS v Mladé Boleslavi (Havlíčkova 71,  293 01 Mladá Boleslav). V rámci 
uvedené akce budete mít možnost diskutovat se členem Externí expertní skupiny pro přípravu Strategie 
2030+ Radko Sáblíkem o cílech, obsahu a výstupech vzdělávání pro Strategii 2030+. 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pozva%CC%81nka-do-PSP-na-semina%CC%81r%CC%8C-22.5.2019.pdf
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/smart-city/pozvanka-smart-city-najdeme-nova-reseni-starych-problemu-za-pomoci-nejen-odborniku-z-vysokych-skol.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/smart-city/pozvanka-smart-city-najdeme-nova-reseni-starych-problemu-za-pomoci-nejen-odborniku-z-vysokych-skol.aspx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pozvánka_kulatý-stůl-k-SL3_Nymburk.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pozvánka_kulatý-stůl-k-SL3_Dolní-Břežany.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pozvánka_kulatý-stůl-k-SC1_Mladá-Boleslav.pdf

