ASOCIACE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Zápis z valné hromady Asociace vyšších odborných škol konané dne 14. 4. 2015 v zasedací místnosti
MŠMT, Praha 1, karmelitská 71, od 10.00 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny z celkového počtu 112 členských škol účast:
Eko
Hum
Tech
Zdrav
Zem

22 zástupců škol
17 zástupců škol
20 zástupců škol
19 zástupců škol
6 zástupců škol

Celkem 94 zástupců škol
Program: 1. 10:00 - 10.05 Zahájení-moderuje PhDr. Karel Štix, místopředseda AVOŠ
2. 10:05 - 10:10 Volba návrhové komise a volební komise
3. 10:10 - 10:20 Zpráva předsedkyně o činnosti AVOŠ za rok 2014
4. 10:20 - 10:25 Zpráva o členské základně, hospodaření AVOŠ za rok 2014,návrh
rozpočtu 2015 - Ing. Jaroslava Malinovská, asistentka předsedkyně
5. 10:25 - 10:30 Zpráva dozorčí rady- Mgr. Václav Kočovský, předseda dozorčí rady
6. 10:30 - 11:45 Vystoupení pozvaných hostů ( pořadí vystupujících určí moderátor)
- Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR
- PhDr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra pro vzdělávání
-Ing., Bc. et Bc. Petr Bannert, PhD., ředitel odboru
- PaedDr. Vladimír Krieg, tajemník AK VOV
- Mgr. Martina Kaňáková, Národní koordinátor sítě ReferNet ČR
-Igor Červený, Code Creator s.r.o.,Brno
- Ing. František Francírek, Ingenio et Arti
7. 11:45 - 12:15 Diskuze členů AVOŠ s pozvanými hosty k aktuálním problémům VOV
8. 12:15 - 12:20 Volba KV AVOŠ a dozorčí rady pro další funkční období
9. 12:20 - 12:25 Návrh usnesení
10. 12:25 - 13:30 Závěr a občerstvení
Jednání zahájil a řízením celé valné hromady byl pověřen PhDr.Karel Štix, ředitel SZŠ a VOŠ
zdravotnické České Budějovice, místopředseda KV AVOŠ
- jednací řád VH byl schválen
-průběh jednání sledoval Petr Husník, šéfredaktor UN.
Za členy volební komise byly navrženy a schváleny:
Ing. Eva Zátopková, předsedkyně
PhDr. Miroslava Zoubková, PhDr. Eva Svobodová – členové
Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni:
RNDr. Jiří Homolka-předseda
Ing. Milan Johanis
PhDr. LadislavPytloun
Zpráva o činnosti Asociace vyšších odborných škol za rok 2014 přednesená předsedkyní AVOŠ tvoří přílohu tohoto zápisu.

-Zpráva o stavu členské základny, zpráva o hospodaření a rozpočet tvoří přílohu zápisu
- Volba nového KV AVOŠ a dozorčí rady dle stanov na tříleté funkční období
-Zpráva dozorčí rady byla všemi přítomnými schválena
-Všichni navržení členové KV AVOŠ byli jednomyslně schváleni v tomto zastoupení škol:

KOORDINAČNÍ VÝBOR AVOŠ SCHVÁLENÝ VH DNE 14. 4. 2015
SEKCE EKO
PhDr. Dana Čapková, zřizovatelka PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o
Ing. Milena Kolářová ,pověřená k zastupování Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.,
PhDr. Eva Svobodová, zástupkyně ředitele, Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a
turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady,

SEKCE HUM
PhDr. Jan Sehnal, ředitel ,Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1
Ing. Eva Zátopková, zástupkyně ředitelky pro VOŠS ,Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální, Ostrava-Mariánské Hory
Ing. Milan Johanis, ředitel Vyšší odborná škola sociálně právní ,Praha 10

SEKCE TECH
RNDr. Jiří Homolka, ředitel,Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka školy,Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola
Ledeč nad Sázavou

Ing. Jana Vacková, ředitelka,Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I

SEKCE ZDRAV
PhDr. Karel Štix, ředitel , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České
Budějovice

PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka,Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, Ústí nad Labem
PhDr. Ivana Křížová,ředitelka,Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Plzeň

SEKCE ZEM
ING. Markéta Pražmová

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.
statutární zástupce a zástupce ředitele pro VOŠ ,Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a
vyšší odborná škola Mělník

Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. zástupkyně ředitelky pro VOŠ
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Náměstí T.G.Masaryka 788

Dozorčí rada
Mgr. Václav Kočovský, ředitel, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Příbram I

Ing. Ludvika Jakešová, zástupkyně ředitele, Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední
průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2,

PhDr. Věra Kmochová, ředitelka, Vyšší odborná škola herecká, s.r.o., Praha 4
PaedDr. Jiří Ludačka, zástupce ředitele pro VOŠ,VOŠ, SPŠ automobilní a technická České
Budějovice

Mgr. Ing. Michal Pospíšil, zástupce ředitele, Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská, Kroměříž
Volba předsedkyně a místopředsedy AVOŠ
Do vedení KV AVOŠ byla navržena a schválena Markéta Pražmová
Hlasování: 85 pro, proti 0, 1 se zdržel hlasování
Místopředsedou AVOŠ byl navržen a schválen PhDr. Karel Štix
Hlasování: 85 pro, proti 0,1 se zdržel hlasování

Na valné hromadě vystoupili tito pozvaní hosté:
Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů všem přítomným sdělil, že UZS ČR bude
i nadále prosazovat úsilí AVOŠ o rovnoprávné postavení ve vzdělávací soustavě a ujistil zástupce VOŠ
o stálé podpoře ze strany UZS ČR.
PaedDr. Vladimír Krieg, tajemník AK VOV- viz prezentace, tvoří přílohu zápisu
PaedDr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství pro vzdělávání
„MŠMTs „voškami“ počítá. Problémem je legislativa VOV a hlavně situace, kdy VŠ zcela odmítají
spolupráci s VOŠ a úpravy legislativy s cílem oboustranné prostupnosti mezi VOŠ a VŠ.“
Ing., Bc. et Bc. Petr Bannert, PhD., ředitel odboru
Potvrdil snahu MŠMT o zařazení VOŠ do TV a vyzval VOŠ k intenzivnějšímu propojení se
zaměstnavateli. „Bude-li poptávka ze strany zaměstnavatelů, bude i zájem o zachování VOŠ ( viz
problematika nedostatku zdravotních sester)“.
Mgr. Martina Kaňáková, Národní koordinátor sítě ReferNet ČR představila Cedefop a jeho úlohu
v odborném vzdělávání-viz prezentace
Igor Červený, Code Creator s.r.o.,Brno, seznámil podrobně školy, které se rozhodnou využít
připravované šablony v rámci OP VVV na tvorbu elektronických učebnic, s nabízeným produktem a
službami společnost CC.
Ing. František Francírek, Ingenio et Arti, který vytvořil již pro VOŠ učebnici „Absolventské práce-co, jak a
proč?“ a v současnosti chce pro všechny VOŠ zafinancovat jednotnou centrální elektronickou knihovnu.
Podrobnosti o spolupráci AVOŠ, Code Creator a Ingenio et Arti viz zaslaná zpráva předsedkyně AVOŠ
ze dne 17.4.2015
Diskuse:
Diskuze přítomných zástupců škol byla vedena pouze s Igorem Červeným, zástupcem CC o problematice
tvorby digitálních učebnic

RNDr. Jiří Homolka, předseda návrhové komise přednesl valné hromadě návrh usnesení:

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 ukládá :
-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.
Přednesený návrh usnesení VH byl schválen beze změny všemi přítomnými zástupci škol( dle
jednacího řádu s právem hlasování vždy 1 zástupce)- 86 pro, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování
Závěr:
Předsedkyně AVOŠ Ing. Pražmová, poděkovala za účast na valné hromadě všem zúčastněným
zástupcům škol a všem členům koordinačního výboru, zejména svému místopředsedovi Mgr. Štixovi za
aktivní spolupráci
Přílohy zápisu z valné hromady tvoří:
Jednací řád,
Zpráva o činnosti za rok 2014,
Zpráva o hospodaření za rok 2014,
Návrh rozpočtu na rok 2015,
Prezentace předsedkyně AVOŠ,
Prezentace tajemníka AK VOV
Prezentace Mgr. Martiny Kaňákové
Zapsala: Markéta Pražmová

