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Počet a struktura členů AVOŠ k 14.4.2015  

podle oborů a zřizovatele /z toho samostatné/ 

 

 obory               veřejné            soukromé              církevní           celkem 

   EKO              15/0          14/ 9                   0                  29/9 

 

   HUM                14/1                 3/2                      3/1                  20/4 

 

       TECH                23/0                   0                           0                  23/0                         
  

      ZDRAV           24/1                 6/4                 1/0                  31/5 

 

    ZEM                  9/0                    0                      0                    9/0   

 

      Celkem                85/2               23/15                 4/1                112/18 

       

 



Informace o aktivitách a klíčových  
tématech KV AVOŠ ve školním roce 

2014/2015  -1               
            

Zápisy na stránkách www.asociacevos.cz 

• aktivní spolupráce s vedoucím oddělení odboru vzdělávání 
MŠMT, účast na  klíčových jednáních MŠMT a MZ, na 
jednáních PT RHSD MŠMT, aktivní spolupráce s UZS ČR, 
NUV 

• jednání s poslanci, ministry školství a zdravotnictví, prezentace 
problematiky VOV na konferenci  Školství 2015,   

• připomínky  KV AVOŠ k zásadním vládním dokumentům 
(„Strategie 2020“, „Dlouhodobý záměr 2015-2020“, novela ŠZ), 
články v  odborných periodikách ... 

• provedeno statistické zjišťování a vyhodnocení počtu 
studujících a absolventů  na VOŠ za rok 2014 včetně jejich 
uplatnění na trhu práce a vydávání Europassů 



Informace o aktivitách a klíčových  
tématech KV AVOŠ ve školním roce 

2014/2015 -2 
Příprava základních tezí a aktivní  účast na: 

• Národních kulatých  stolech k VOV a VOŠ  

• Kulatém  stolu ke vzdělávání v nelékařských 
zdravotnických povoláních 

• Národním kulatém stolu k  problematice  
Zemědělské školství  

• Návrzích  témat, vhodných pro tvorbu šablon 
žadatelů z řad VOŠ - pro připravované výzvy v 
rámci OP VVV ( tvorba vzdělávacích standardů, 
tvorba digitálních učebnic…) 

 
 

 

 



    

Vymezení základních požadavků a cílů  

představitelů AVOŠ pro jednání NKS  

 

 

-rozhodnout se zúčastněnými zástupci zda VOV (vošky) 
ano – ne 

- vyjádřit hlavní důvody pro jejich další existenci 

- vymezit 2 konkrétní návrhy na realizaci cíle 

 legislativní (samostatný zákon o VOV, ) ano - ne  

 jiné návrhy (úpravy stávajících norem) 

-stanovit časový horizont jednotlivých kroků MŠMT 

  



    

Závěry NKS pro další směřování VOV-1. 

 

      Novelou školského zákona a prováděcí vyhlášky 

 přesně vydefinovat zařazení VOV do TV  a provést dílčí úpravy např. 

• prodloužení možnosti přijetí uchazeče ke vzdělávání ve VOŠ z 30. 9. do 31. 10. 
daného kalendářního roku (sjednocení s VŠ),  

• posílení pravomocí AK VOV(mj. vyřešit souvislost s propojením institutu akreditace 
programu a jeho zápisu do školského rejstříku),  

• povinnost využívat při hodnocení výsledků vzdělávání studentů kredity ECTS 
(nejedná se o změnu zákona, ale prováděcího předpisu k němu), 

• povinnost využívat systému modulů a 

 Novelou zákona o VŠ řešit problematiku prostupnosti absolventů/studentů 

VOŠ do Bc.programů škol vysokých; hrozí riziko odporu vysokých škol proti 
povinnosti uznávat výsledky dosažené ve vyšší odborné škole školou vysokou. 

 



  

Závěry NKS pro další směřování VOV-2. 

-shoda všech zúčastněných na postupných krocích 

 

 2.Zabezpečit stabilizaci  sektoru vyššího odborného vzdělávání dílčími 

úpravami stávající právní úpravy, především školského zákona a prováděcí vyhlášky; a  

novelou zákona o vysokých školách vydefinovat parametry prostupnosti do Bc. 

programů VŠ 

 v časovém horizontu 1 až 2 roků vypracovat a schválit novou koncepci VOV na 

základě materiálu z r. 2011- nejpozději v roce  2016 předložení návrhu na legislativní 

řešení 

 3 návrhy na  legislativní řešení: prioritou zůstává  samostatný Zákon o VOV, Zákon o 

odborném vzdělávání, Zákon o TV   



 
DOPORUČENÍ a žádost KV AVOŠ:-1 
 

-Sledovat pravidelně všechny aktuality na www.asociacevos.cz 

a neprodleně informovat o všech změnách v údajích o škole vedení AVOŠ      

-Sledovat vyhlášení výzev v rámci OP VVV na www.msmt.cz, 

záložka Strukturální fondy 2014-2015 (semináře, předběžný    harmonogram 

výzev, šablony). 1. výzvy pro SC 3  se připravují na 27.4.2015 - e- mailový dotaz 

na opvvv@msmt.cz-dle posledních zpráv nereálné 

-Aktivně se zapojit do programů Domu zahraniční spolupráce v rámci 

programu ERASMUS+. 

-Důsledně vydávat každému absolventovi Dodatek k diplomu i  v anglickém 

jazyce. Kontakt:Boumová Sylvie koordinátorka Národního centra Europass 

tel:274022342  sylvie.boumova@nuv.cz   

-Zjišťovat údaje o počtu absolventů a jejich uplatnění. 

-Při předkládání vzdělávacích programů k posouzení AK VOV využívat 

doporučené elektronické formuláře 

                                     



 
DOPORUČENÍ KV AVOŠ: 
 

 

-Využít nabídku společnosti IngenioetArti, která ve spolupráci s Code Creator  

připravuje projekt na vznik elektronického úložiště (knihovny) a pomoc při  

tvorbě  elektronických učebnic (skript) pro zájemce z řad VOŠ  

-obě společnosti nabídnou školám metodickou pomoc 

-školy mohou využít pro tvorbu interaktivních knih  dotační prostředky z 

 OP VVV   - připravují se  šablony 

 

Budoucnost směřuje k využití digitalizace vzdělávání i na VOŠ 
 

Jde  o nový vzdělávací trend, který zvýší atraktivnost škol při 

rozhodování zájemců o studium na VOŠ 

 



 

 

 

  Zhodnocení činnosti  KV AVOŠ 

-Přání a očekávání AVOŠ pozitivního  rozhodnutí vedení 
MŠMT , které by garantovalo zahájení prací k vyřešení 
postavení VOŠ-nesplněno 

-Dosažení dílčích výsledků v jednáních s vedením MZ a 
shodných výstupů z KS - vzdělávací programy VOŠZ, 
nebudou zrušeny včetně všeobecné zdravotní sestry. 
(nedořešen DZZ)- pokud budou platit po personální změně na 
MZ 

-Malá naděje a víra většiny členů KV AVOŠ na prolomení 
„autonomie“VŠ - snad vydrží i do roku 2016, kdy VOŠ 
bude 20 let. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Návrh  KV AVOŠ členským školám AVOŠ 

-na doporučení pana ministra připravovat věcný záměr  
novely ŠZ ( týkající se pouze VOV), který bude až po 
přijetí zákona o VŠ předložen reprezentaci VŠ k 
připomínkování 

-V případě schválení bude provedena legislativní změna 
v §  znění  VOV ve ŠZ( atributy profesně zaměřeného TV, 
úpravy činnosti AK VOV, návrhy na prostupnost…)-tím 
VOV stabilizovat 

-následující kroky závisí na tom, zda VŠ přistoupí na 
zařazení oboustranné prostupnosti do další z novel 
zákona o VŠ 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  Výzva členským školám AVOŠ 
 

-nevzdávejte úsilí o zlepšování kvality vzdělávání na 
VOŠ- viz ocenění mnohých absolventů v zahraničí 

- Buďte hrdi na to, že při vysoké konkurenci snadného 
vstupu maturantů do Bc. programů VŠ a prudkému 
demografickém poklesu , je trvale oblíbené VOV. 

- Ve šk. roce 2014/15 bylo přijato v ČR: 

      do  DS 7 803 studentů proti roku 2013/14   8 548    - 745     

- ost. for. 2 954 studentů proti roku 2013/14   3 257    -303 

                  10757             rozdíl - 1 048               11 805 

 

 

 



 

 

 

  Závěr 
  

Navzdory stále nejistým perspektivám VOV  Vám všem přeji 

-pevné zdraví 

-hodně optimismu a  úspěchů na Vašich školách  

- víru v pozitivní  změnu vnímání potřebnosti  vyššího       
odborného vzdělávání u reprezentace VŠ , která  se cítí  VOŠ 
ohrožena a má neomezenou moc rozhodovat o tomto profesně 
zaměřeném studiu 

Děkuji všem členům KV AVOŠ za jejich  práci pro AVOŠ po celé 
tříleté období nad rámec svých povinností s vedením svých  škol  a 
věřím, že budou  společně „bojovat“ dál…                                    
Markéta Pražmová 

 

 


