Č. j. OU-29894/90-2017

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení OU ze dne 10. dubna 2017

Přítomni: Antonín, Drozd, Honová, Chytil, Jandačka, Kopecký, Labischová, Lata, Madecká,
Malura, Pánek, Rossi, Sibinský, Závacká, Šumberová
Omluveni: Sikorová

Rektor Lata, jako předseda RVH OU, přivítal přítomné členy rady. Na úvod setkání zdůraznil
členům závažnost působení orgánu a jeho význam pro správnou funkci a činnost univerzity.
Lata rovněž oznámil plánovanou schůzku s potvrzenou účastí prof. Lužného, prof. Labíka a
doc. Málkové. Schůzka se uskuteční v úterý 18. dubna 2017, hlavním tématem jednání bude
problematika institucionální akreditace (IA) a působnost RVH, všechny přítomné tímto na
setkání zve.

1. Administrativa RVH OU
Rektor předává slovo kancléřce, která přítomné členy seznámila s administrativními
záležitostmi orgánu a jeho působností.
Veškeré informace a dokumentace týkající se RVH OU členové získají na portále OU ve
složce Rada pro vnitřní hodnocení OU (Dokumenty à Ostravská univerzita à Rada pro
vnitřní hodnocení). O případné změně uložiště budou členové informováni.
Kancléřka dále podrobněji prezentovala činnosti RVH OU, které se řídí zákonem, Statutem
OU a Statutem RVH OU:
a) Schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před
předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,
b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
veřejné vysoké školy,
c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě,
d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností veřejné vysoké školy,
e) vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy.
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Ad a) Pravidla budou do jisté míry obecná a konkretizována dalšími opatřeními – vnitřní
normy, předpisy rektora.
Ad c) Zákon ukládá zpracovávat hodnotící zprávu (viz §12a, odst.4c), která je podmínkou pro
předložení žádosti o akreditaci. S ohledem na nařízení vlády bude potřeba začít pracovat na
struktuře zprávy, předpokládaný termín pro odevzdání je přelom ledna a února 2018.
Kancléřka vyzvala přítomné členy k prostudování změn v současném znění zákona o
vysokých školách č. 111/1998 Sb., upozornila především na § 12 (některé pravomoci VR OU
byly předány do kompetencí RVH) a §12a (Rada pro vnitřní hodnocení).
V souvislosti se vznikajícím množstvím administrativy spojené s radou pro vnitřní hodnocení
bude AS OU pro tyto účely projednávat přijetí nového zaměstnance.

2. Podkladové materiály pro činnost RVH OU
Vnitřní předpis Pravidla schvalování systému zajištění kvality bude členům předložen
k projednání na květnovém zasedání rady. Část předpisu týkající se studijních programů již
byla členům zaslána. K předpisu přibydou další části – Pravidla schvalování garanta,
jmenování garanta programové rady, pravidla a standardy pro vnitřní akreditaci.
Dalším neméně významným dokumentem jsou tzv. akreditační standardy jako součást již
schváleného a platného VŠ zákona. Standardy ovšem postupně prochází další úpravou,
NAÚ vypracovává metodiky, které upravují programovou akreditaci (zmíněná metodika k PA
již schválena a k dispozici na portálu OU). Metodika pro IA bude po schválení NAÚ členům
zaslána (předběžnou verzi již mají členové k dispozici).
Kancléřka dále zmínila a vysvětlila diagram vzniku, schvalování a změn studijního programu,
viz podklady na portále OU.
Kancléřka doporučila přítomným členům jednotlivé materiály prostudovat – podstatné pro
rozvoj, nastavení systému a pro další bezproblémovou činnost nejen rady, ale i univerzity.

3. Harmonogram zasedání RVH OU
Na základě konsenzu všech přítomných členů byl stanoven pravidelný termín pro zasedání
RVH OU. Zasedání se bude konat každé druhé pondělí v měsíci od 15 hodin.
Květen 2017: Z důvodu státního svátku je květnové zasedání přesunuto na úterý 9. května
2017 od 15 hodin.
Červen 2017: Zasedání RVH OU se uskuteční v rámci výjezdního zasedání kolegia rektora
12. června 2017 od 15 hodin.
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Pozn.: Cestovní náklady členů RVH OU budou hrazeny z rozpočtu kanceláře rektora.

4. Jednací řád RVH OU
V rámci diskuze byla projednávána otázka způsobu hlasování rady. S ohledem na působnost
orgánu a odpovědnost členů se přítomní shodli na následujícím:
Způsob hlasování navrhne předseda rady. V závislosti na typu a závažnosti problému RVH
OU následně rozhodne, který způsob hlasování bude při jednání používán.
K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
Při hlasování per rollam je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
hlasujících.
Mimořádné zasedání RVH OU svolává předseda rady, nejpozději 5 dní před jejím konáním.

Vypracovaný Jednací řád RVH OU bude zaslán členům rady k dalším připomínkám.

5. Různé
Rektor zopakoval přítomným důležitost kooperace a zvýšenou odpovědnost při rozhodování
o zásadních činnostech OU (především vzdělávání).
Na závěr zasedání předal rektor členům Jmenovací dekrety a avizoval příští termín setkání
9. května 2017 od 15 hodin.

Zapsala: Kateřina Chocholová
Verifikoval: Jan Lata, rektor

ROZDĚLOVNÍK:
Členové Rady pro vnitřní hodnocení OU
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