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Zprávy z užšího Předsednictva  
 

Podklad pro zasedání Předsednictva Rady vysokých škol 
dne 17. října 2019 

  
 
 

Uskutečněná jednání 

Dne 2. 10. 2019 se uskutečnilo Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020 na Slezské univerzitě 
v Opavě, jehož se zúčastnil místopředseda SK RVŠ Christopher Downs. 

Dne 2. 10. 2019 se uskutečnil seminář Výboru pro Vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 
s názvem Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice. Tentýž den se uskutečnila 
i 25. schůze Výboru. 

Dne 3. 10. 2019 se uskutečnilo Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020 vysokých škol ČR 
na Policejní akademii ČR, jehož se zúčastnil prof. Pospíšil. 

Dne 15. 10. 2019 se uskutečnil v prostorách Technologické agentury ČR Kulatý stůl TA ČR k podpoře 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v Praze a ve Středočeském kraji.  

 

  Budoucí jednání 

22. 10. 2019 se konference MŠMT a CVVŠ k šetření Absolvent 2018 a Eurograduate 2018 v Modré 
posluchárně Karolina zúčastní PhDr. Radok Žádná.  

Dne 13. 11. 2019 se uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU v Plzni u příležitosti připomenutí 
vystoupení studentů proti totalitě 

Dne 14. 11. 2019 bude v Slezské univerzitě odhalena připomínka 17. listopadu 1989 – Srdce studentstva. 
Této akce se za Radu VŠ zúčastní prof. Skládanka. 

Ve dnech 23. -24. 10. 2019 se uskuteční zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké 
školství č. 10/2019, kterého se zúčastní prof. Pospíšil. 

 

 Strategie 2021+ 

 Kulaté stoly 

 dne 30. 9. 2019 proběhly 2 Kulaté stoly ke Strategii 2021+ jichž se zúčastnili prof. Pospíšil, 
prof. Skládanka, PhDr. Radok Žádná, doc. Nigrin a Mgr. Šulc. 

 dne 11. 11. 2019 proběhne Kulatý stůl konzultační skupiny 2021+, kterého se zúčastní PhDr. Radok 
Žádná a prof. Skládanka. 

 

 

 

 Žádosti a stanoviska 

Rada VŠ obdržela zápis ze zasedání Rady NAÚ, které se uskutečnilo dne 19. 8. 2019. 

Rada VŠ obdržela usnesení 152. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo ve dnech 
3. a 4. 10. 2019 a zároveň dopis předsedy ČKR prezidentu Čínské lidové republiky na podporu profesora 

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/2019/10/TACRPozvánka-na-kulatý-stůl-TA-ČR.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/10/NAÚ-Rada-190829-ke-zveřejnění.docx-1.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/10/152.-CKR-usneseni-4.10.2019-1.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/10/CRC-Supporting-Letter-for-Tashpolat-Tiyip-9.10.2019_signed.pdf
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Tashpolata, bývalého rektora Xinjiang University, který byl v roce 2017 zadržen státními orgány, obviněn 
z podpory separatismu a v současné době mu hrozí trest smrti. 

 

 

 Nominace 

Rada VŠ obdržela žádost o nominace 2 zástupců Rady VŠ pro projednávání návrhu MŠMT na  novelizaci 
zákona o vysokých školách. Byli nominováni prof. Pospíšil a Giancarlo Lamberti. 

Rada VŠ obdržela od MŠMT žádost o nominaci jednoho společného zástupce Rady VŠ a České 
konference rektorů do programu CEEPUS (nejlépe zástupce z technických nebo příročních věd). 

 

 

Pozvánky na akce 

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 

 

Konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+  
7. 11. 2019, Magistrát hl. m. Prahy 
Save the date – program a registrace budou doručeny dva týdny před akcí. 

 

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
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/10/edu2030_save_the_date.pdf

