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Zprávy z užšího Předsednictva  
 

Podklad pro zasedání Předsednictva Rady vysokých škol 
dne 19. září 2019 

  
 
 

Uskutečněná jednání 

Dne 21. 6. 2019 proběhlo společné jednání pracovních komisí RVŠ legislativní a pro strategii a rozvoj ve 
vysokém školství k problematice námětů pro změny vysokoškolského zákona. 

Schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu:  

21. schůze dne 26. 6. 2019, na jejímž programu byl vládní návrh zákona, o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, dále dopady novely zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, přijaté pod č. 80/2019  Sb., na hospodaření veřejných 
vysokých škol, 

22. schůze dne 12. 7. 2019 s následujícím programem, 

23. schůze dne 4. 9. 2019 s následujícím programem, 

24. schůze dne 18. 9. 2019 s následujícím programem. 

 

 Dne 26. 6. 2019 proběhla slavnostní promoce na PA ČR. Ceremoniálu se zúčastnila prof. Molková. 

 Dne 18. 7. 2019 proběhlo 7. zasedání Rady NAÚ, kterého se zúčastnila PhDr. Radok Žádná.  

Dne 6. 8. 2019 se na MŠMT uskutečnilo jednání komise pro posouzení projektů na oslavy výročí 
Sametové revoluce. Vyhodnocování žádostí se zúčastnila PhDr. Radok Žádná. 

Dne 9. 8. 2019 zasedala Plánovací komise Operačního programu VVV. Zasedání se zúčastnila PhDr. Radok 
Žádná.  

 Dne 18. 9. 2019 se v Křížové chodbě Karolina uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy Václav IV.  

 

 Budoucí jednání 

Dne 2. 10. 2019 proběhne Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020 na Slezské univerzitě 
v Opavě a dne 3. 10. 2019 na Policejní akademii ČR v Praze, jehož se zúčastní prof. Pospíšil.  

Dne 2. 10. 2019 se uskuteční seminář „Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice“. 
Termín zasílání přihlášek je 25. 9. 2019. Pozvánka je zveřejněna v členské sekci webu Rady VŠ. 

 

 

 Strategie 2021+ 

 Setkání konzultační skupiny MŠMT 

 26. 6. 2019, jehož se zúčastnila PhDr. Radok Žádná 

 dne 15. 8. 2019, jehož se zúčastnili prof. Skládanka a PhDr. Radok Žádná.  

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/PK021.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/PK022.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/PK023.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/PK024.docx
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 Kulaté stoly 

 dne 5. 9. 2019 k Posilování strategického řízení a efektivního využívání kapacit v oblasti výzkumu a 
vývoje na vysokých školách, jehož se zúčastnili prof. Pospíšil, doc. Kašparovský a prof. Molková 

 dne 9. 9. 2019 k Rozvoji kompetencí 21. Století, jehož se zúčastnili prof. Pospíšil, PhDr. Radok Žádná 
a Mgr. Šulc  

 dne 16. 9. 2019 k Flexibilním formám vzdělávání, jehož se zúčastnili PhDr. Radok Žádná a prof. 
Molková.  

 Na 30. 9. 2019 jsou plánovány 2 Kulaté stoly ke Strategii 2021+ jichž se zúčastní prof. Pospíšil, prof. 
Skládanka, PhDr. Radok Žádná a doc. Nigrin. 

 

 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

Dne 26. 6. 2019 se uskutečnil na Vysoké škole ekonomické v Praze Kulatý stůl věnovaný financím ve 
vzdělávání. 

 

 Žádosti a stanoviska 

NAÚ - přehled osob, které na svém červencovém zasedání vybrala Rada NAÚ k zapsání do Seznamu 
hodnotitelů na základě výzvy č. 2/2019. RVŠ bez připomínek. 

NAÚ - přehled osob, které Rada NAÚ vybrala k zapsání do Seznamu hodnotitelů ve zdravotnických oborech 
na základě výzvy č. 3/2019. RVŠ bez připomínek. 

MŠMT – vyjádření k návrhu nových Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum. 

Na žádost RVŠ o zpřístupnění exportu dat z webové aplikace přišly odpovědi z Ministerstva kultury ČR a 
z Ministerstva zemědělství ČR. 

 

 Nominace 

Rada VŠ byla požádána o nominace na Cenu Františka Běhounka 2019. Na Agenturu došly 2 návrhy: prof. 
PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. a prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Oba návrhy byly v požadovaném termínu 
odeslány na MŠMT. 

Dále Rada VŠ obdržela žádost o nominaci zástupce Rady VŠ do komise pro posouzení projektů na oslavy 
výročí Sametové revoluce. Byla nominována PhDr. Radok Žádná a náhradníkem prof. Pospíšil. 

 

 

Pozvánky na akce 

Seminář Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Systém vzdělávání pedagogických 
pracovníků v České republice.  
2. října 2019 15.00 - 18.00 hodin, budova A Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha. 

 

Konference CSVŠ "Absolventi vysokých škol v České republice - mezinárodní, národní a institucionální 
perspektiva" 
22. října  2019, Modrá posluchárna Univerzity Karlovy v Praze, Celetná 20 
Informace o konferenci zde 
Přihláška na konferenci zde 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/Odpoved_z_Ministerstva_kultury_na_Zadost_zpristupneni_exportu_dat.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/odpovedMZem.jpg
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozv%C3%A1nka-na-semin%C3%A1%C5%99-Syst%C3%A9m-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-pedagogick%C3%BDch-pracovn%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/07/csvs_absolventisouhrnne_info_final.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/07/csvs_absolventisouhrnne_info_final.pdf
https://www.csvs.cz/konference-absolventi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwRIVBzaVfsB2i-rdplshSbcK95HFee0V0DcKUePyiX5V-vg/viewform

