USNESENÍ VALNÉ HROMADY AVOŠ
ze dne 14. dubna 2015

1. VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2014.
2. VH schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2014 a zprávu
o hospodaření za rok 2014.
3. VH schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.
4. VH bere na vědomí zprávu o členské základně za rok 2014.
5. VH bere na vědomí informace o aktivitách a tématech
projednávaných v Koordinačním výboru AVOŠ v roce 2014.
6. VH ukládá členům Koordinačního výboru AVOŠ nadále aktivně
spolupracovat s Unií zaměstnavatelských svazů, MŠMT, MZ, MPO,
Svazem průmyslu a dopravy, HK ČR a NÚV.
7. VH ukládá všem členským školám:
- vydávat všem absolventům dodatky k diplomu absolventa
Europass i v cizojazyčné verzi;
- nadále sledovat uplatnitelnost svých absolventů;
- zapojit se do výzev v rámci OP VVV, prioritní osa 3 včetně využití
možnosti podávání žádostí ve formě šablon (např. pro tvorbu
standardů vzdělávání pro obory technické a ekonomické, tvorbu
elektronických učebnic);
- KV AVOŠ bude neprodleně informovat členské školy o vyhlášení
výzev v rámci OP VVV a všech termínech o dokončení šablon,
včetně metodiky pro žadatele a příjemce.
8. VH doporučuje všem členským školám využít nabídku společností
Ingenio et Arti a Code Creator, které vytvoří pro VOŠ digitální
úložiště pro tvorbu elektronických učebnic včetně metodické
pomoci na základě společného memoranda.
9. VH souhlasí se základními východisky stabilizace VOŠ, které jsou
obsaženy v závěrech kulatých stolů a požaduje je dále rozpracovat
ve formě úpravy legislativy a požaduje:

- Aktivní řešení problémů prostřednictvím novely školského
zákona, provést dílčí úpravy stávajícího ŠZ a prováděcí vyhlášky pro
segment VOV a tím přispět ke stabilizaci VOV
Úpravou prováděcího předpisu ŠZ
 Zvýšit kompetence AK VOV.
 Dořešit propojení institutu akreditace programu a jeho zápisu
do školského rejstříku.
 Stanovit povinnost využívat při hodnocení výsledků vzdělávání
studentů kredity ECTS a povinnost využívat systému modulů.
 Vydefinovat vyšší odborné vzdělávání jako segment terciárního
vzdělávání i s rizikem, že bude proti reprezentace VŠ a
Legislativní rada Vlády ČR.
 Připravit podklady pro novelu zákona o vysokých školách
s návrhem řešení problematiky prostupnosti absolventů nebo
studentů VOŠ do programů škol vysokých
 Neprodleně zahájit práce na koncepčním řešení vyššího
odborného vzdělávání na základě materiálu z roku 2011 a
nejpozději v roce 2016 předložení návrhu.

