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Rada vysokých škol Agentura Rady vysokých škol , José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Tel., Fax  220 560 221, Tel. 220 172 149, E-mail: arvs@ftvs.cuni.cz  
ALMA MATER: http://www.radavs.cz   Z p r á v a    

o činnosti předsednictva Rady vysokých škol  
(leden - květen 2003) 

 
 

 V době od 1. ledna 2003 do 14. května 2003 se uskutečnily čtyři řádná a jedno mimořádné zasedání předsednictva a jedno zasedání sněmu Rady vysokých škol (dále jen „Rada“)   1. Ustavení nové Rady vysokých škol 
  Rada vysokých škol  pro funkční období 2003 - 2005   byla ustavena k 1. lednu 2003. 
1. zasedání předsednictva se uskutečnilo 16. ledna 2003. Navrhlo volební, programovou a mandátovou komisi pro jednání sněmu, potvrdilo  funkcionáře Studentské komory Rady VŠ a vyslechlo sdělení odstupující Rady. Záznam z 1. zasedání předsednictva Rady je k dispozici na Alma mater. 
 
 Na 1. zasedání sněmu 6. února 2003 byly zvoleny volební, mandátová a programová, komise a na základě jimi předložených zpráv byla připravena volba funkcionářů Rady.  Sněm zvolil nového předsedu Rady VŠ doc. RNDr. Františka Ježka, CSc. a čtyři místopředsedy - Prof. RNDr. Jana Bednáře, CSc., Prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.,  Doc. Ing. Evu 
Münsterovou,  CSc.   a  Bc. Jiřího Nantla.  V rámci zasedání sněmu vystoupila ministryně školství mládeže a tělovýchovy JUDr. 
Buzková, dále pak předseda Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Mareš,  jménem Akademie věd ČR a Grantové agentury ČR prof. Syka a náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školy doc. Kolář.  Vystupující hosté zdůraznili některé úkoly nové Rady a ocenili její dosavadní činnost. 
 Na 1. zasedání sněmu byla rovněž zahájena příprava programového prohlášení Rady a ustavení nových poradních odborných orgánů Rady. Záznam z 1. zasedání sněmu Rady je k dispozici na Alma mater.  

Na 2. zasedání předsednictva 20. února 2003 bylo schváleno ustavení třináct pracovních komisí Rady a pro jedenáct z nich byli zvoleni předsedové. Toto zasedání předsednictva projednalo rozdělení kompetencí jednotlivých místopředsedů Rady a schválilo čerpání finančních prostředků Rady v roce 2002. Záznam z 2. zasedání předsednictva Rady je k dispozici na Alma mater.   Na 3. zasedání předsednictva 20. března 2003 byl zvolen předseda pracovní komise pro umělecké vysoké školy, místopředsedové dvanácti pracovních komisí a byli schváleni členové těchto dvanácti komisí. Seznam členů pracovních komisí je umístěn na Alma mater. Záznam z 3. zasedání předsednictva Rady je k dispozici na Alma mater. 
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   Na 4. zasedání předsednictva 17. dubna 2003 byli schváleni členové a funkcionáři pracovní komise pro soukromé vysoké školy. Předsednictvo Rady na 4. zasedání projednalo teze činnosti sedmi pracovních komisí Rady. Zbývající teze budou projednány na červnovém zasedání.Záznam ze 4. zasedání předsednictva Rady je k dispozici na Alma mater.  
 
 
2. Programové prohlášení Rady VŠ 
 

 Zásady programového prohlášení Rady VŠ v podobě „Tezí pro jednání programové komise“ připravila programová komise a předložila je k připomínkám 1. zasedání sněmu. Sněm uložil předsednictvu Rady vypracovat Programové prohlášení Rady VŠ tak, aby mohlo být schváleno na květnovém zasedání sněmu. Předsednictvo Rady na 4. zasedání 17. dubna 2003 schválilo návrh Programového prohlášení Rady vysokých škol pro funkční období 2003 – 2005  a vyslovilo souhlas s jeho předložením na květnové jednání sněmu.    3. Ekonomické otázky 
 Již 1. zasedání předsednictva se zabývalo problematikou rozpočtu a financování veřejných vysokých škol. Vyslechlo informaci vedoucího oddělení rozvoje VŠ MŠMT doc. 

Antoše o přípravě rozpočtu pro rok 2003 a informaci prof. Haasze o lednovém jednání Reprezentativní komise. Předsednictvo se zabývalo též financováním specifického výzkumu a problémy s odpisy investičních prostředků. Mimořádné zasedání předsednictva Rady 6. února 2003 projednávalo problémy, které vznikají při  financování uměleckých vysokých škol. Záznam z mimořádného zasedání předsednictva Rady je k dispozici na Alma mater. 2. zasedání předsednictva Rady vyslovilo podporu stanovisku rektorů uměleckých vysokých škol k financování uměleckých vysokých škol. Předsednictvo se průběžně zabývalo i problematikou odpisů kapitálových prostředků (viz Vyhláška č. 504 Ministerstva financí z roku 2002). Na 4. zasedání předsednictva 17. dubna 2003 informoval prof. Haasz o březnovém zasedání Reprezentativní komise a náměstek doc. Kolář o přípravě rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2004. Předsednictvo na svém 2. zasedání  jmenovalo pět členů Reprezentativní komise.  Vedle aktuálních problémů spojených s financováním vysokých škol, se Rada zabývala budoucím výhledem financování veřejných vysokých škol, na který se orientuje „Projekt rozvoje veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady“. Úvodní informaci o tomto projektu se předsednictvo zabývalo na 2. zasedání. Na 4. zasedání přednesl zevrubnou zprávu o řešení projektu organizátor projektu prof. Lukáš. Řešiteli projektů v jednotlivých pracovních skupinách je též celá řada členů Rady. 
 

4. Fond rozvoje vysokých škol 
  
 Problematikou Fondu rozvoje VŠ (dále jen „FRVŠ“) se zabývala všechna zasedání předsednictva Rady, která se uskutečnila v hodnoceném období.. Na těchto zasedáních bylo schváleno Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2004, byl schválen Konkurzní a jednací řád FRVŠ a novela Statutu FRVŠ. Předsednictvo schválilo nové členy Výboru FRVŠ a Dozorčí rady FRVŠ. Schválilo též předsedy a místopředsedy šestnácti oborových komisí pro 
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FRVŠ 2004 a projednalo Zprávu Výboru FRVŠ o výsledcích kontroly projektů řešených s podporou FRVŠ v roce 2002.   5. Problematika výzkumu a vývoje 
 Problematikou výzkumu a vývoje se Rada zabývá od svého prvního zasedání. Již na tomto jednání delegovala prvních dvanáct delegátů do pracovních skupin pro přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje. Členové Rady byli vyzváni, aby se zapojili do diskuse na toto téma, kterou organizuje MŠMT. Rada vypracovala rovněž připomínky k materiálu MŠMT „Program podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje“.  Na 3. zasedání předsednictva Rady byl prof. Haasz delegován do pracovní skupiny pro analýzu a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v ČR.  6. Činnost Studentské komory Rady VŠ 
 
 Předsednictvo bylo pravidelně informováno o činnosti nově ustavené Studentské komory Rady VŠ (dále jen „SK“). Vzalo na vědomí programové prohlášení SK a podporuje SK jako reprezentanta všech studentů vysokých škol v ČR. Předseda a místopředsedové SK pravidelně informovali o zahraničních aktivitách SK a přijímaných stanoviscích SK k aktuálním  otázkám. Předsednictvo Rady vzalo na vědomí informaci o vystoupení SK ze středoevropské organizace CSN, neboť činnost v této organizaci nebyla efektivní.  7.     Aktivity evropského kreditového systému ECTS 

 Na 4. zasedání předsednictva Rady přednesl národní koordinátor ECTS pro Českou republiku prof. Honzík zevrubné informace o principech evropského kreditního systému a o problémech kolem „Dodatku k diplomu ( Diploma supplement – DS)“. Informoval o působení Asociace evropských univerzit (EUA) a požádal předsednictvo Rady o návrh dvou poradců, kteří budou reprezentovat Radu v systému ECTS/DS při EUA. 
 8. Připomínky k Návrhu aktualizace dlouhodobého záměru MŠMT   MŠMT požádalo Radu o přípravu připomínek k „NÁVRHU  AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI PRO OBLAST VYSOKÝCH ŠKOL PRO  ROK 2004“. Na základě došlých připomínek připravilo užší předsednictvo připomínky k tomuto materiálu.  Konstatovalo, že materiál má řadu pozitivních rysů, ale i řadu odstranitelných nedostatků.  9. Problematika matriky studentů 
 Předsednictvo Rady, na základě poznatků z jednotlivých vysokých škol, připravilo stanovisko k problémům, které vznikly v souvislosti s využíváním Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“). Správa SIMS vypracovala stanovisko k těmto připomínkám a seznámila s řešením problematiky matriky studentů členy předsednictva na jeho 3. zasedání. Předsednictvo požádalo MŠMT, aby na zářijovém zasedání předsednictva, seznámilo Radu s řešením problémů vzniklých při používání SIMS. 
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10. Další otázky projednávané Radou VŠ 
 a)                             Předsednictvo vyslalo delegaci na sjezd Vysokoškolského odborového svazu ve složení doc. Cakl a doc. Münsterová.  b) Rada vysokých škol byla spoluorganizátorem 4. semináře „Hodnocení kvality vysokých škol“ ve dnech 4. a 5. února v Ústí nad Labem. Hlavním zástupcem Rady na konferenci byla doc. Münsterová, mezi účastníky byli i další členové Rady.  c) Předsednictvo projednalo s předsedou Akreditační komise (dále jen „AK“) prof. Liškou způsob další spolupráce Rady s AK a pověřilo místopředsedu Rady prof. Bednáře garancí spolupráce Rady s AK.  d) Na základě připomínek z jednotlivých vysokých škol zpracovala společná pracovní skupina Rady vysokých škol a CSVŠ společné stanovisko k „Návrhu profilu absolventa učitelského studia na VŠ“ a odeslalo toto stanovisko na MŠMT.  e) Předsednictvo Rady navrhlo delegáty Rady do pracovních komisí Koordinačního centra programu SIPVZ a do Konzultační komise tohoto centra. Přehled delegátů je uveden v záznamu ze 4. zasedání předsednictva Rady.   f) Předsednictvo zpracovalo připomínky k materiálu Evropské komise “The role of the universities in the Europe of knowledge”  g) Na základě žádosti MPSV zpracovalo předsednictvo Stanovisko Rady vysokých škol k vládnímu materiálu “Souhrnná zpráva o plnění Priorit postupu vlády při prosazování rovnosti mužů a žen”  h) Předsednictvo vypracovalo na základě návrhů členů předsednictva Rámcový program zasedání Rady VŠ.      V Praze dne 15. 5. 2003     Doc. RNDr. František Ježek, CSc.                      předseda Rady vysokých škol       
        
 


