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Zprávy z užšího Předsednictva  
 

Podklad pro zasedání Předsednictva Rady vysokých škol 
dne 12. prosince 2019 

  
 
 

Uskutečněná jednání 

Dne 26. 11. 2019 se uskutečnilo jednání reprezentací VŠ ohledně novely zákona o VŠ. Jednání se za Radu 
VŠ zúčastnili prof. Pospíšil a Giancarlo Lamberti. 

Dne 28. 11. 2019 se konala 29. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 

29. 11. 2019 se PhDr. Radok Žádná účastnila setkání na MZV k Režimu student týkající se vízové 
problematiky. 

Dne 2. 12. 2019 se prof. Molková účastnila jednání Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravě 
vědeckých pracovníků AV ČR.   

Dne 2. 12. 2019 se zároveň konala Prezentace národního šetření EUROSTUDENT VII.  

Dne 4. 12. 2019 proběhlo zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, 
o jejímž průběhu přednese informace JUDr. Valová. 

Dne 4. 12. 2019 se uskutečnilo jednání ve věci problematiky tzv. specializací ve studijních programech, 
kterého se zúčastnil prof. Pospíšil. Dále se konalo 6. jednání Rady programu Erasmus+ a programu 
Evropský sbor solidarity, jehož se zúčastnila PhDr. Radok Žádná. 

Dne 10. 12. 2019 proběhlo LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR, jehož se zúčastnil prof. Pospíšil, a 
zároveň se ve stejný den uskutečnila vánoční slavnost Policejní akademie ČR. 

Dne 11. 12. 2019 proběhla 28. schůze VVVKMT. 

 

  Budoucí jednání 

Dne 17. 12. 2019 se uskuteční v Lichtenštejnském paláci výroční konference Implementace Metodiky 
2017+ na RVVI, které se zúčastní prof. Pospíšil, prof. Stuchlík. 

Dne 18. prosince 2019 se ve Velké aule Karolina uskuteční slavnostní akt jmenování a předání dekretů 
novým profesorkám a profesorům. 

 

 Žádosti a stanoviska 

Rada VŠ obdržela zápis ze zasedání Rady NAÚ, které se uskutečnilo dne 23. a 24. 10. 2019. 

Rada VŠ obdržela zápis ze 153. zasedání České konference rektorů.  

Tým edu 2030+ požádal o zaslání podnětů, komentářů či připomínek k dokumentu HSVP 2030+. 
Členové Předsednictva RVŠ byli vyzváni, aby své reakce k tomuto dokumentu zasílali na adresu Agentury 
do 19. prosince 2019. 

Od místopředsedy vlády J. Hamáčka obdržela Rada VŠ přepracovaný materiál "Společné minimum pro 
potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti" se žádostí o projednání na Předsednictvu RVŠ. 
Materiál byl rozeslán předsedům komisí Legislativní, Vojenské a policejní a Pro vzdělávací činnost. 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/11/NA%C3%9A-Rada-191023-24-ke-zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/12/153.-CKR-usneseni-5.12.2019.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/12/HSVP_6.pdf

