ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY RUV
19. 1. 2017, MŠMT v Praze
Přítomní (bez titulů): P. Holeček, B. Chládková, S. Kodýtek, M. Koleček, D. Matějovská, J.
Pelcl, I. Radok Žádná, Marta Švecová, J. Talašová
Omluvení (bez titulů): M. Marková, M. Zelinský
1. Aktuální informace o činnosti Rady RUV
- dopracován statut dle připomínek (Příloha 1)
- jmenováni garanti a členové Rad segmentů (Příloha 2)
- připraven a k projednání MŠMT předložen rozpočet RUV na rok 2017
- zprovozněna aplikace, i když s určitými problémy (především otázka RČ u nově
zapisovaných)
2.

Stav sběru výstupů za rok 2016 a fungování aplikace RUV
- dne 25. 1. 2017 proběhne na MŠMT schůzka k aplikaci včetně školení ze strany
ČVUT
- diskuse k provozu aplikace, především problematika RČ a dalšího rozvoje aplikace

3.

Informace o fungování jednotlivých segmentů
- dotaz na jednotlivé garanty ohledně organizace práce segmentů, především
příprava srovnávacího hodnocení v segmentech. Jednotliví garanti avizovali
připravenost segmentů na srovnávací hodnocení.

4.

Příprava certifikace a seznamu certifikátorů
- do 28. 2. 2017 dodají garanti segmentů k rukám kolegyně Markové aktualizované
seznamy certifikátorů pro sběry za rok 2016 (Příloha 3)
- do 31. 3. 2017 garanti segmentů zajistí certifikaci a aktualizaci číselníků – tedy
institucí a ohlasů, které se v číselnících za rok 2016 objevily poprvé.

5.

Web RUV
- základní informace o činnosti a provozu RUV jsou již k dispozici přímo na stránkách
MŠMT. Původní web RUV bude funkční přibližně do konce dubna 2017.

6.

Příprava harmonogramu RUV pro období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018

- harmonogram RUV pro období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 podléhá schválení Rady
RUV. Pracovní skupina Rady RUV odsouhlasila návrh tohoto harmonogramu, který
bude předložen k projednání a schválení Radě RUV na jejím červnovém zasedání.
(Příloha 4)
7.

Příprava harmonogramu jednání Rady RUV a Pracovní skupiny Rady RUV v roce
2017
- harmonogram dalších jednání Rady RUV a Pracovní skupiny Rady RUV v roce 2017
je uveden v Příloze 5

8.

- další zasedání Pracovní skupiny Rady RUV se uskuteční dne 10. 4. 2017 na MŠMT
v Praze.

Zapsal: Michal Koleček

