ZÁPIS ZE 17. SCHŮZE SK RVŠ
(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021–2023)
21. 10. 2022, Akademie výtvarných umění, Aula

Přítomni: 25

Delegáti a delegátky: 17
Bártů D. (VŠTE), Bavlovič J. (UNOB), Boj E. (SLU), Braun V. (ŠAVŠ), Brož P. (ČZU), Dostál O. (PRIGO),
Farník M. (ČVUT), Hala M. (VŠCHT), Jermář M. (OU), Kořínek M. (VŠB - TUO), Kříž P. (UJEP),
Procházková A. (AVU), Říha M. (UK), Solak D. (MUNI), Soldánová A. (JAMU), Staněk L. (MENDELU),
Svoboda D. (TUL),
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Kousek M. (AAVŠ), Rovenská K. (VUT), Šlapák J. (UPCE)
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 3

Grygarová K. (UK), Růžičková T. (VŠTE), Svobodová J. (AVU)
Hosté: 2
Kokman L. (ZČU) - budoucí člen, zatím nedorazil delegační lístek, Šindelář J. (ČAD),
Online přes MS Teams: Mahlerová K. (ČZU)

1. ZAHÁJENÍ
Úvodem přivítala prorektorka AVU Mgr. art. Anetta Mona Chişa přítomné na půdě Akademie
výtvarných umění a řekla pár slov o Akademii. Následně pokračoval v jednání předseda M. Farník,
který zahájil jednání schůze a konstatoval usnášeníschopnost. Pro začátek požádal o schválení
programu a schválení skrutátorů. Konstatoval, že v programu došlo ke změně pouze ve vypuštění
návrhu usnesení v šestém bodě, jelikož se to bude projednávat až na listopadové schůzi.
Program schůze:
1. Schválení programu 17. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 17. schůze.
2. Schválení zápisů z 15. a 16. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 15. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 16. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ.
5. Stav přípravy CRP projektu na rok 2023
6. Návrh na změnu rozpočtu
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

Usnesení č. 1: SK RVŠ schvaluje skrutátory ve složení M. Hala a J. Šlapák. SK RVŠ schvaluje
program 17. schůze.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
M. Farník dále informoval, že zápisy z předešlých dvou schůzí byly dodány později z časových
důvodů, kdy jsou veškeré kapacity věnovány přípravě podzimních akcí a přípravě žádost o projekt v
rámci CRP 2023. Následně požádal o schválení zápisů z 15. a 16. schůze SK RVŠ.
Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje zápis z 15. schůze.
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 3: SK RVŠ schvaluje zápis z 16. schůze.
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
M. Farník poděkoval za schválení programu i zápisů a přešel k dalšímu bodu jednání.

2. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ
Předseda M. Farník podal informace k organizaci Board Meetingu ESU, který SK RVŠ organizuje na
podzim letošního roku., ke kterému v rámci rozpočtu podá víc informací v dalších bodech. Dále
informoval, že se připravuje CRP na rok 2023, přiblížil přípravy k organizaci 17. listopadu před
Hlávkovou kolejí, vysvětlil důvody posunu oslav 30. výročí SK RVŠ, které se přesunuly na 16. prosince
a sdělil, že SK RVŠ navázala extenzivnější spolupráci s novináři.
V rámci proběhlých akcí zhodnotil Konferenci akademických senátorek a senátorů (KAS), která se
konala na VUT v Brně, ocenil profesionální úroveň akce a poděkoval organizátorům a konstatoval,
že považuje za dobrý krok rozhodnutí, aby KAS organizovala vybraná univerzita za spolupráce SK
RVŠ. V této souvislosti doplnil, že věří, že nadcházející ročníky navážou na nastavenou úroveň a akce
začne mít ještě větší účast mezi senátorkami a senátory z řad studentů napříč republikou.
Reprezentativní činnost za uplynulé období zahrnovala zejména schůzku s ministrem Balašem, na
které se diskutovala reforma doktorského studia, finanční podpora studentů vysokých škol, či
fungování akademických samospráv a dále se předseda účastnil slavnostního zahájení
akademického roku pod hlavičkou ČKR.
Závěrem představil web SK RVŠ, který je již naprogramován a aktuálně se plní obsahem.
Následně otevřel diskusi, která se týkala zejména připravované novely ZVŠ a po jejím ukončení
požádal o schválení usnesení.
Usnesení č. 4: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

3. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ
M. Farník informoval, že za uplynulý měsíc proběhl Sněm RVŠ, kde se probíraly stejné témata, o
kterých informoval již minulý měsíc v souvislosti s informacemi z Předsednictva RVŠ
(připomínkovací řízení na MŠMT, nespokojenost s návrhem státního rozpočtu na rok 2023 a výhledy
na roky 2024 a 2025, doporučení Rady Evropy pro boj proti podvádění a etice ve vzdělávání).
M. Farník rovněž podal informace z Rady Národního akreditačního úřadu, kde v současnosti
zastupuje studenty - proběhl progress meeting s ENQA a EQAR, na kterém se řešil důraz na
nezávislost NAÚ, protože postup, který preferuje ministerstvo je neosvědčený a obchází nutnost
velké novely fungování akreditačního úřadu.

4. STAV PŘÍPRAV CRP PROJEKTU 2023
PRASK ZZ: D. Solak informoval o zahraničních cestách, jako první bylo ESC v Aveiru, kde proběhl
workshop o QA, o kampani k energiím a informoval ESU o 17. listopadu. Dále informoval o V4+
meetingu v Bratislavě, kde se řešila spolupráce v oblasti QA, spolupráce s akreditačními úřady a
sdílení příkladů dobré praxe. V rámci dotazů proběhla diskuse o zajišťování kvality na VŠ v
evropském prostoru a o nešťastné situaci, která se stala na Slovensku.
KDS: K. Mahlerová informovala o tom, že od CSVŠ mají příslib o dodání výsledků šetření Doktorandi
2021 do konce měsíce. Připomenula také blížící se akci KRECon 2022, která se bude konat 10. a 11.
listopadu v NTK, Praha.
LK: M. Říha podal informace k projednávané legislativě související s vysokým školstvím v ČR.
KVS: Předseda KVS se z jednání omluvil.
PRASK PR: Předseda PRASK PR se z jednání omluvit.

5. RŮZNÉ
K. Grygarová podala informace k organizaci 17. listopadu na Albertově. M. Hala připomenul jednání
pracovní skupiny pro Ukrajinu. Dále proběhla diskuse ohledně ruských a běloruských studentů a
udělování viz. Závěrem M. Farník promítl seznam akcí do konce roku, poděkoval za aktivní účast a
diskusi a ukončil jednání schůze.

Zapsala:

Ing. Anna Kruljacová, MSc, tajemnice

Za správnost: Ing. Michal Farník, předseda
Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení

