Zápis z pracovní schůzky PS Vzdělávání 01/2015
Ze dne 13. 5. 2015 čas 11:00 -13:00 hod
Předseda: Ladislav Lábus
Členové: Radek Kolařík, Regina Loukotová
Sekretář PS: Marie Špačková
1. Informace o žádosti o spolupráci a podporu PS na akci Hravý architekt. Doporučeno podat
žádost o záštitu ČKA představenstvu. Pracovní skupina doporučuje organizátorovi oslovit
autorizované architekty ze seznamu autorizovaných osob přímo a dohodnout se s nimi na
možné spolupráci. Sekretář bude informovat o tomto postupu organizátora akce emailem.
2. Informace týkající se autorizační rady – počet členů autorizační rady s ohledem na poměr
členů zastoupených rezortů. Jedná se o celkové zvýšení členů autorizační rady.
Předjednáno s MMR a Úřadem vlády. Potřeba připravit materiál obsahující návrh variant a
odůvodnění. Bude projednáno i v autorizační radě. Cíl: proporční zastoupení všech oborů a
majorita zástupců ČKA. Např.: 10 členů (poměr 6:4)
3. Informace předsedy PS Vzdělávání o potřebě doplnění pracovní skupiny o člena, který se
bude starat o oblast vzdělávání na základních a středních školách i na MŠ v rámci cílů
Politiky architektury. Předseda informoval, že oslovil Lenku Burgerovou, která se tomuto
dlouhodobě věnuje a požádal ji o spolupráci. Členové PS souhlasili s doplněním pracovní
skupiny o Lenku Burgerovou. Lenka Burgerová potvrdila zájem o práci v PS. Předseda
požádal o podání žádosti o schválení Lenky Burgerové do PSV na představenstvo ČKA.
4. Informace z jednání s Úřadem vlády, kterého se účastnil za ČKA Pavel Hnilička ohledně
Kreativních průmyslů, kam je zařazena i architektura a informace o vypracovávání
dokumentu Strategie kreativních průmyslů, a možnost čerpání prostředků z připravovaných
grantových programů pro VŠ Architektury. S Úřadem vlády jsme v kontaktu s p.
Adamcovou.
Grantové programy budou vypsány následně po schválení Strategie Vládou ČR.
Podklady pro strategii dává dohromady Úřad vlády – spolupráce VŠ i ČKA – jednotný
postup. Podpora VŠ ze strany ČKA.
Sekretář shromáždí maximum dostupných podkladů a požadavků z praxe a bude
kontaktovat vedení škol architektury s žádostí o spolupráci.
Do podkladů budou zahrnuty i obory - scénografie, design i interiér.
Projekty budou zaměřeny na podporu kreativních oborů, např. byla uváděna možnost
podpory vybavení dílen atd. Úřad vlády chce potřeby škol monitorovat prostřednictvím
profesních organizací. V této souvislosti byla zmíněna i potřeba rozvinout spolupráci ČKA a
univerzit při reflexi zaměstnanosti a úrovně absolventů v praxi. Projekty by mohly být
zaměřeny na zajišťování zpětných vazeb uplatnění absolventů škol v praxi, dotaz na
podobnou zkušenost z ACE.
Sekretář shromáždí informace, včetně zpětné vazby ze škol. Shromážděné podklady
rozešle následně členům PS. Následně bude svoláno Grémium děkanů.
5. Příprava OTTA – uplatnění absolventů v praxi, která bude spojená s tiskovou konferencí.
Předpokládaný termín – konec září.
Místo - Fragnerova galerie nebo FA ČVUT (bude upřesněno)
Otázka spojení OTTA s vyhlášením diplomek – účast zástupců škol architektury.
Členové PS si připraví podklady pro OTTA na příští setkání PS Vzdělávání (cca konec
června).
Sekretář se dotáže zástupců škol – kdo a jak se na škole zabývá uplatněním absolventů a
jaké mají zpětné vazby.
6. Příští schůzka PS Vzdělávání – cca konec června (datum bude upřesněn).
Dne 13. 5. 2015 Zapsala: M. Špačková

