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Komise pro sociální a ekonomické záležitosti
leden - únor

• Vytvoření finální verze Pozičního dokumentu k finanční podpoře při
studiu
• Schválení tohoto pozičního dokumentu

březen - červen

• Intenzivní práce na pozičním dokumentu k situaci DSP studentů ve
spolupráci s KPVTČ
• Naplňování stanoviska PD k FPS

září - prosinec

pravidelně

• Aktualizace agendy a její schválení
• Zhodnocení činnosti

• Sběr dat týkající se institucionálního zázemí VŠ
• Řádné zasedání komise dle potřeby, ideální vždy před řádnou
schůzí pléna
• Dle potřeby SKYPE konference
• Aktivní vyhledávání témat pro KSEZ
• Být k dispozici pro KVS při organizaci programu událostí SK RVŠ
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Komise pro vysokoškolskou samosprávu
leden - únor

březen - duben

květen - červen

červenec - srpen

září - říjen

listopad - prosinec

pravidelně

• aktualizace statutu Ceny Jana Opletala
• příprava Konference pro studentské senátory a senátorky 5.0
• příprava realizace FAQ pro studenty a senátory
• aktualizace statutu Ceny Jana Opletala
• příprava a realizace Konference pro studentské senátory a
senátorky 5.0 (15. – 17. 12. 2016)
• zpracování výstupu z KAS 5.0
• realizace FAQ pro studenty a senátory (spolupráce s ostatními
komisemi)
• příprava a realizace Kulatého stolu pro veřejnost
• příprava podzimní jednodenní akce pro senátory a senátorky
Workshop 4.0 nebo Kulatý stůl 1.0 nebo Diskuze 1.0
• příprava akce Týden studentstva
• finalizace FAQ pro studenty a senátory
• příprava soutěže na sochu k Ceně Jana Opletala
• příprava připomínek k Organizačnímu řádu SK RVŠ
• diskuze a brainstorming komise nad SK RVŠ
• příprava podzimní akce pro senátory a senátorky Workshop 4.0
nebo Kulatý stůl 1.0 nebo Diskuze 1.0
• příprava akce Týden studenstva
•
•
•
•

zpracování výstupů z proběhlé akce pro senátory a senátorky
realizace akce Týden studenstva (7. – 17. 11. 2016)
zpracování výstupů z akce Týden studenstva
aktualizace seznamu kontaktních osob na senáty ve spolupráci s
tajemníkem SK RVŠ

• pravidelná schůze 1x měsíčně před zasedáním SK RVŠ
• dle potřeby SKYPE konference

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

Komise pro doktorské studium
•
leden - únor
•
•
•
•
•
•
březen - duben
•
•

květen - červen

červenec - srpen
září - říjen

listopad - prosinec

průběžně

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

změna názvu komise, aktualizace osobních údajů, kontrola docházky
na zasedání
dokončení pozičních dokumentů ve spolupráci s KSEZ
finalizace sborníku Doktorandi 1.0
struktura webu + příprava materiálů pro web, Příručka doktoranda
(medializace)
vypracování Eurodoc annual questionnare report
rozvržení akcí pro doktorandy – Příručka doktoranda
finalizace – uvedení do provozu webu (pod záložkou DOKTORANDI
na webu SK RVŠ)
příprava Doktorandi 2.0 (témata, návrh hostů, oslovení hostů)
příprava a realizace 1. kulatého stolu + setkání na VŠ a diskuze s
doktorandy
účast na konferenci Eurodoc 2016
setkání na VŠ a diskuze s doktorandy
aktualizace webu – průběžně
příprava tématu, možnost financování pro Eurodoc 2018
příprava dalších podnětů
finalizace příprav Doktorandi 2.0
Doktorandi 2.0
účast na Slovenském doktorandském fóru (SDF)
příprava 2. kulatého stolu + setkání na VŠ a diskuze s doktorandy
zpracování výstupů z proběhlé akce Doktorandi 2.0
příprava dokumentů k závěru roku
hotová žádost o konferenci Eurodoc 2018
pravidelná schůze 1x měsíčně před zasedáním SK RVŠ
dle potřeby další setkání a emailová, fb, skype komunikace
řešení aktuální problematiky (např. predátorské časopisy atd.)
aktualizace webu
řešení zdravotního, sociálního stipendia (nad 26), výše stipendia
navázání spolupráce s dalšími aktivními spolky (např. Fórum Věda
žije!)
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Legislativní komise
1. SK RVŠ Novela vysokých škol, podzákonné předpisy

sledování procesu schvalování novely, průběžné připomínkování a podíl na přípravě
podzákonných předpisů
•

Datum vypracování:
o

průběžně dle aktuální situace

•

Výstup práce: Průběžná stanoviska a komentáře k předloženým materiálům

•

Garant: Marek Hodulík

2. Příprava právní poradny pro studenty
•

Datum vypracování:
o

•

Výstup práce: Internetová poradna pro studenty
o

•

červen – dokončení připomínkování dokumentace, zpuštění

oblast poradenství: vysokoškolská legislativa a legislativa související se studiem na VŠ

Garant: Helena Morozová

3. Aktuální legislativa
•

Datum vypracování:

o průběžně dle aktuální situace
•

Výstup práce: Průběžná stanoviska, komentáře, legislativní návrhy

•

Garant: Marek Hodulík
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4. Organizační řád SK RVŠ
•

Datum vypracování:

o průběžně dle požadavků SK RVŠ
•

Výstup práce: Příprava a zapracování změn dle požadavků P SK RVŠ

Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti
•

Spolupráce se skupinou V4+ na vytvoření webové stránky, kde bude vhodné mít celou prezentaci SK
RVŠ v angličtině včetně jejich důležitých dokumentů. Prostupnost mezi webem SK RVŠ a webem
V4+ bude velmi přínosná pro obě strany. V současné době je zakoupena doména. Ke spuštění webu
by mělo dojít před následujícím valným shromáždění V4+ SA v Polsku na jaře příštího roku.

•

Podpora zahraničních aktivit, které jsou nákladné, může pomoci podpora z externích fondů jako je
ERASMUS+ nebo Visegrádský fond. K oběma příležitostem je třeba zmínit, že úkolem PRASK ZZ
bude zjistit dostupné možnosti SK RVŠ v této oblasti. Především je třeba vyjasnit s Agenturou Rady
vysokých škol možnosti užití jejich právnické osoby jako garanta.

•

V první polovině roku očekáváme dokončení zmíněné Strategie mobilit a internacionalizace.

•

Samozřejmostí je účast na zahraničních akcích ESU a EURODOC.

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

Pracovní skupina pro PR
Na základě evaluace činnosti PRASK PR v roce 2015 bylo stanoveno několik oblastí, na které by se měla
aktivita PRASKI PR v tomto roce zaměřit. Patří mezi ně především snaha komunikovat i mediálně méně
exponovaná témata a soustředit pozornost rovnoměrně na všechny oblasti, které jsou součástí agendy SK
RVŠ. Za tímto účelem navrhuji vytvoření oficiálních kontaktních osob, zástupců PRASK PR, v rámci
jednotlivých komisí SK RVŠ, které by zajistily lepší spolupráci ve vztahu PRASK PR a všech ostatních těles
Komory. V souvislosti s prostorem, kde tato témata budou komunikována je hlavním cílem PRASK PR spustit
již dlouho diskutovaný blog, který by sloužil jako názorová aréna a zároveň informoval veřejnost o tématech,
kterými se Komora zabývá, a postojích, jenž k nim zaujímá. PRASK PR také nově navázala spolupráci s
MÚVS (Masarykův ústav vyšších studií), jehož studenti pomohou v rámci jednoho z kurzů jarního semestru
připravit marketingovou a komunikační strategii, která by měla být zaměřena především na posílení a
budování brandu Komory jako takové. PRASK PR by se také chtěla soustředit na celkové zvýšení
povědomosti o SK RVŠ mezi samotnými studenty. V souvislosti s tím připravuje PRASK PR na další rok
průzkum mezi studenty s cílem zmapovat, do jaké míry se zajímají o vysokoškolskou samosprávu, otázky
vzdělávací politiky a studentskou reprezentaci. Výstupy tohoto výzkumu by měly přispět k revizi komplexní
komunikační strategie SK RVŠ, zároveň by však měly být komunikovány směrem k jednotlivým akademickým
obcím, jakož i institucím v rámci studentské akademické samosprávy, aby mohly sloužit jako důležitá zpětná
vazba jejich práce. S ohledem na obecně nízké povědomí o studentské samosprávě i národní studentské
reprezentaci by vytvoření virálního videa cíleného právě na zvýšení informovanosti a angažovanosti studentů
v těchto oblastech. V neposlední řadě byl v minulém roce jako problematický označený samotný chod PRASK
PR. S ohledem na časovou náročnost aktivit, které si PRASK PR pro rok 2016 stanovila, je nezbytné, aby se
všichni členové zapojovali do aktivit a práce v rámci skupiny mnohem více než doposud. Za tímto účelem
navrhuji, aby v úvodu každého měsíce všichni členové PRASK PR dali k dispozici své „časové možnosti“
v rámci nichž budou k dispozici pro PRASK PR.
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