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Novelu vysokoškolského zákona chce mít ministr Chládek
hotovou do června
Jednání o dlouho očekávané novele vysokoškolského zákona vstoupila do závěrečné fáze. Tak hovořil ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek po čtvrtečním dopoledním setkání se zástupci České konference rektorů (ČKR) a
Rady vysokých škol (RVŠ). Společně chtějí doladit pět vybraných bodů dlouho chystané legislativy a do června připravit
její finální podobu.
Odrážet se přitom budou od materiálu, který připravil spolu s reprezentací vysokých škol úřad bývalého ministra
školství Petra Fialy. Podle současného šéfa resortu nyní zbývá dořešit pět hlavních záležitostí – problematiku akreditací
a hodnocení kvality vysokého školství, kontraktového financování, způsobu jmenování vysokoškolských profesorů,
organizace autonomie vysokých škol a zřizování veřejných výzkumných institucí.
„Značná shoda panuje nad kontraktovým financováním. Samozřejmě musí být jasná dohoda nad tím, jak má vypadat
financování školství jako takového, u kontraktového financování je nutné, aby vysoké školy měly jasný výhled, jak jejich
rozpočet bude vypadat i za několik let. To musí garantovat stát. Velký blok diskuzí očekáváme o akreditacích, akreditační
komisi a hodnocení kvality. Systém je natolik přetížen, že nemůže efektivně fungovat. Do té doby, dokud nevznikne
nové těleso, které akreditace bude řešit jiným způsobem, jsem rozhodnut personálně posílit tuto oblast, aby fungovala
efektivněji a aby bylo možno akreditace objektivně posuzovat,“ podotkl ministr školství.
Finální podoba novely zákona by měla být podle ministra Chládka hotová do června, legislativním procesem by měla
projít do konce roku.
I když kvůli pracovní zahraniční cestě nemohl být na čtvrtečním setkání osobně přítomen rektor UK a zároveň předseda
ČKR profesor Tomáš Zima, snahu ministra školství rychle obnovit práce na přípravě novely zákona přivítal. Podobně
hovořili i rektor Masarykovy univerzity a místopředseda ČKR docent Mikuláš Bek a předseda RVŠ docent Jakub Fischer,
kteří se jednání účastnili.
Vedle schůzek nad novelou zákona ministerstvo chystá i další pravidelná setkání se zástupci vysokých škol, která se
budou věnovat i ostatním tématům, jež se týkají terciárního sektoru vzdělávání.


