
Dušní17, 110 00 Praha 1,                                                                                  
tel:+420 222 333 137
e-mail:prazmova@seznam.cz

ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Datum konání: 15. 09. 2015
Čas konání: 10:00 h
Místo konání: VOŠ a Střední průmyslová škola stavební-1. patro, Dušní 17, Praha 1

Program:

1. 10:00-10:05 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu 
      Z: předsedkyně

2. 10:05-11:00 Informace předsedkyně a místopředsedy o aktivitách v červnu a za období  
prázdnin (účast na jednání tripartity, na jednání plánovací komise programu pro OP 
VVV, prioritní osa 3, MV OP VVV, v PS s poslankyní Dobešovou  a  Pastuchovou, 
připomínky  v rámci  vnitřního  připomínkového řízení k návrhu  „zákona  o podmínkách
výkonu zdravotnických povolání a povolání odborných pracovníků ve zdravotnictví, s 
výjimkou výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta“, jednání na MŠMT 
s nově jmenovanou vedoucí oddělení, Erasmus, ČŠI….)

    Z: předsedkyně a místopředseda

3. 11:00 - 11:30 Diskuze nad aktuálními návrhy příprav ( konference UZS v říjnu, 
konference AVOŠ  v dubnu 2015,  příprava  výjezdního jednání KV AVOŠ v říjnu, 
statistika 2015, členské příspěvky, doplnění zástupce do KV AVOŠ-zemědělská sekce, 
příprava legislativní změny ve Vyhlášce o VOŠ a další změny 

Z: předsedkyně a členové KV AVOŠ

4. 11:30- 11:45 Různé

                                            V Praze dne 1. 09. 2015    
                                                                                          Markéta Pražmová
                                                                                          předsedkyně AVOŠ



Ad1:Schváleno bez doplnění a připomínek
Omluveni: Ing. Kolářová, PhDr. Křížová, Ing. Johanis, RNDr. Homolka, PhDr. Čapková, 
Ing. Vitisková

Kontrola závěrů posledního jednání
1.Vydávání Newslettru bude upřesněno v říjnu- po zahájení konkrétní spolupráce se 
společností Ingenio et Arti (a Code Creator), která na vlastní náklady vybudovala a po 
dokončení zpřístupní AVOŠ   digitálního úložiště – centrální elektronickou knihovnu  pro 
VOŠ. Předsedkyně AVOŠ podepsala memorandum o  možnosti užívání systému bez poplatků 
pro distribuci materiálů, jejich uložení (v budoucnu pak také  elektronických učebnic). 
Členové KV AVOŠ pak musí vytvořit redakční radu a připravovat dle sekcí obsahovou náplň 
vydávaných NEWS. Předsedkyně dojedná  i nabízenou spolupráci s NIDV. 
2. Příprava  konference k 20. výročí vzniku VOŠ
Původní návrh na konání konference v TOP Hotelu Praha byl cenově nepřijatelný.
Návrh řešení předsedkyně:Uspořádání konference v Hotelu Olšanka, Praha 3, možnost 
ubytování, konferenční sál. KV AVOŠ pro přípravu konference využije i PR služby paní Ing. 
Šimkové(stejně jako před 10lety). 
3.Připravit témata na  konferenci  Školství 2016 plánovanou na 24.11.2015-TOP hotel 
Praha a Zdravotnictví 2016 dne 12.11.2015 -Hotel Ambasador organizované opět UZS ČR.
Návrh prezidenta UZS ČR  akceptovat odborné partnerství na konferenci  "Školství 
2016",byl předsedkyní přijat a předsedkyně připraví  15' ti  minutovou prezentaci na 
téma: S novými nadějemi do roku 20. výročí vzniku VOŠ.
4.Z diskuze vyplynul požadavek  na předsedu  AZŠ zaslat  odboru vzdělávání MzD dopis 
s žádostí o konečné konsensuální  stanovisko, kterým se budou všichni posuzovatelé  řídit při 
kontrole  žádostí o akreditaci  VOŠZ.- trvá
 Ad2:
14.5.a 19.5. účast předsedkyně na jednání schvalovací  komise Erasmus- odborné vzdělávání  
a příprava a Erasmus +-Erasmus v DZS
27.5.  Účast předsedkyně na jednání v PSP s PhDr. Zoubkovou. PhDr. Křížovou, Mgr. Štixem 
a poslankyněmi Mgr. Janou Pastuchovou  a Mgr. Ivanou Dobešovou o dalším postupu jednání
s MZ před dokončení návrhu „  Zákona o podmínkách výkonu zdravotnických povolání a 
povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví s výjimkou výkonu povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta“., s příslibem projednat na MZ jmenovat do tzv. pracovní 
komise zástupce za AVOŠ, nejlépe zástupce s VOŠZ, která má akreditovaní program 
„sestry“. To se však podle posledních informací nestalo. 
4.6. Jednání na ČŠI  o připravovaných návrzích na Kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu
a výsledku vzdělávání (model Kvalitní školy) ,zatím VOŠ nedefinovány-osloven  Ing. 
Karpíšek a Mgr. Uherka, kteří spolupracovali s ČSI v rámci projektu ….
9.6. Účast PhDr. Čapkové na  konferenci na závěr projektu „Kvalitní škola-kritéria a 
indikátory hodnocení.“ Doplněna  již modifikace  pro VOŠ a  zaslána všem školám o 
prázdninách.
22.6.Předsedkyně zaslala do vnitřního připomínkového řízení na MZ připomínky za AVOŠ 
k připravovanému „Zákonu o podmínkách výkonu zdravotnických povolání a povolání jiných
odborných pracovníků ve zdravotnictví s výjimkou výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a 



farmaceuta. Děkuji hlavně PhDr. Zoubkové, která připravila  konečné znění připomínek 
za AVOŠ.
23.6., 24.6. a 15.9. Účast předsedkyně na jednání schvalovací  komise Erasmus- odborné 
vzdělávání a příprava v DZS. Nově bude DZS udělovat  školám, které požádají a splní 
podmínky  zaveden tzv. VET CHARTER- obdoba Erasmu Charter  a škola získá  Certifikát 
mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Jde o novou aktivitu v rámci programu 
Erasmus+(KA1 mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě) Od Erasmu Charter se liší 
tím, že ho vydává Národní agentura.
Přílohou zápisu je prezentace cíle, podmínek žadatelů o udělení certifikátu a odkaz na 
podrobné informace  http://www.  naerasmusplus.cz  /  cz  /mobilita-osob-  odborne  -
vzdelavani  /  certifikat  -mobility/
25.6.Účast předsedkyně na PT RHSD , přítomna ministryně a nové vedení MŠMT, příprava 
reformních kroků, legislativní postupy, novela ŠZ, inkluze, OP VVV…
8.7. Účast předsedkyně na jednání PK OPVV pro PO3. Předsedkyně poslala definitivní znění 
podkladů-návrhů vhodných témat pro VOV paní Růžkové a řediteli odboru koordinace a 
dalšího vzdělávání Mgr. Viktoru Kubátovi a trvá na dopracování výzev o účast VOŠ.
Ve 3 výzvách, kde VOŠ nebyly zahrnuty.
Výzvy pro odborné vzdělávání budou vyhlášeny pravděpodobně až v lednu 2016 – zatím se 
připravují šablony v pracovních skupinách.
17.7. Účast předsedkyně na jednání PK OPVV pro PO3 ( jmenována členkou za AVOŠ, 
zástupcem místopředseda) - projednání a zdůvodnění záměrů výzev –akce Klima, 
Předsedkyni se podařilo doplnit  do  Výzvy č. 19 :Budování kapacit pro rozvoj škol –do SC
5-Rozvoj regionálních center do oprávněných žadatelů  všechny zřizovatele včetně VOŠ, 
které mají  akreditovány vzdělávací programy pedagogického a sociálního směru ; do Výzvy 
č.20: Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik s omezením, které však 
neplatí pro VOŠ a do Výzvy č.21: Gramotnosti, kde byly jako oprávnění žadatelé 
zahrnuty  i VOŠ. 
22.7 Jednání předsedkyně s Mgr. Dobešovou a Mgr. Holým – předsedkyně předala paní 
poslankyni pozměňovací návrh na novelu Zákona o VŠ, který chce předat v rámci poslanecké 
iniciativy do třetího čtení v PS
12.8. Jednání předsedkyně s místopředsedou u nově jmenované vedoucí odd. 211 paní Mgr. 
Marty Staré o problematice VOŠ a další budoucí spolupráci
10.9.  Předsedkyně se zúčastnila jednání PT RHSD za účasti ministryně školství.
Základní informace :-Připravované změny v     regionálním školství – Reformní kroky MŠMT   prezentoval ředitel Odboru vzdělávání Ing. Petr Bannert a náměstek –půjdou do velké tripartity s připomínkami.Do materiálu byly zapracovány připomínky předsedkyně a konečné znění za VOV je v     tomtoznění:
-Zlepšení prostupnosti vzdělávací soustavy
Vytvoření formálních předpokladů pro oboustrannou prostupnost mezi profesně 
orientovanými bakalářskými studijními programy a vzdělávacími programy vyšších 
odborných škol.
Realizace: Spolupráce se zástupci VŠ (od 2015).
-Podporovat síťování a propojování jednotlivých stupňů vzdělávací soustavy
VŠ x VOŠ, VŠ x SŠ, VOŠ x SŠ, SŠ x ZŠ
Nabízet potenciál škol vyššího stupně pro vzdělávací potřeby nižších stupňů (např. 
laboratoře, dílny, odborné učebny, odborný personál, atd.). Jedná se o velmi efektivní model 
spolupráce ověřený v OPVK.
Realizace: Průběžně v projektech OPVVV (od 2015) a následně do praxe. Zavést do kritérií 
hodnocení ČŠI.



-Vyšší odborné vzdělávání
Rostoucí kvalifikační požadavky na výkon řady profesí, lepší uplatnitelnost absolventů 
vyššího odborného vzdělávání na trhu práce, ale také řada doložitelných neekonomických 
přínosů terciárního vzdělání jednoznačně ukazuje, že v následujících letech bude třeba udržet
otevřený přístup k terciárnímu vzdělávání.
Hlavním cílem vyššího odborného vzdělávání je příprava absolventů se všeobecným a 
odborným vzděláním, včetně praktické přípravy pro výkon náročných činností. V tomto 
ohledu mají VOŠ významnou příležitost mají v oblastech, kde mohou plnit neuspokojenou 
poptávku zaměstnavatelů po vhodných absolventech.
Do budoucna je potřeba se zejména zaměřit na:
* vytvoření formálních předpokladů pro oboustrannou prostupnost mezi profesně 
orientovanými bakalářskými studijními programy a vzdělávacími programy vyšších 
odborných škol,
* využití potenciálu VOŠ v souladu s potřebami zaměstnavatelů, tzn., zaměřit se na oborovou 
poptávku zaměstnavatelů.
Realizace: Systémově podporovat spolupráci VOŠ se zaměstnavateli, využití výzev OPVVV 
(od 2016).Návrh Reformy financování regionálního školství - ředitel odboru financování Mgr. Václav Pícl uvedl:
1.Základní principy nového systému financování: 
b) VOŠ, ZUŠ: Pomocí republikových oborových normativů stanovených MŠMT a podle 
skutečného počtu žáků (studentů) v kraji.  
c) Financování církevního a soukromého školství: navrhuje se zachovat ve stávajícím režimu. 
Do tohoto systému se pouze promítnou změny související se změnou školského zákona  a 
prováděcích předpisů.
 Realizace: Předpokládá se, že komplexní návrh na „reformní“ změny školského zákona i teze
všech souvisejících podzákonných norem by mohly být předloženy ke schválení vládě v lednu 
roku 2016.-Informace o návštěvě paní ministryně v Ostravě připravila Ing. Zátopková- snad trochu optimistickáPaní ministryně  hovořila o:
- připravovaných legislativních změnách
- přijímacích zkouškách v gesci MŠMT, které budou povinné
- maturitní zkoušce z matematiky
- administraci projektů, která prozatím stále není zjednodušena
- hledání cest v oblasti financování - posuzování úspěšnosti školy z hlediska uplatnitelnosti na
trhu práce; o maximálním počtu žáků ve třídě - ale na druhé straně i dopadech případné 
regulace   
- nepedagogických pracovnících, kteří jsou placeni normativně
- nezbytnosti sociálních pracovníků, psychologů do škol
- významu školních jídelen a jejich zapojení do zdravého a levného stravování
- odsunutí kariérního systému
- doškolovacích centrech (ve smyslu využití odborných učeben škol)
- významu technických oborů, učňovského školství apod.
Sama zmínila VŠ - dílčí novelu VŠ zákona - změnu financování ve vztahu ke kvalitě VŠ a 
finanční náročnosti studia. Hovořila o VŠ, které budou vzdělávat "vědní disciplíny" a  VŠ " 
specializační" - ty budou v regionu. Hovořila o univerzálním bakaláři a jeho další specializaci.
O spolupráci se zaměstnavateli, kteří budou připraveni zaměstnávat studenty - nadějné 
absolventy. To vše ale vyžaduje příslušné legislativní prostředí.Na konkrétní  dotaz ing. 
Zátopkové „ jak vidí VOŠ“  paní ministryně sdělila:
- jako funkční  segment vzdělávání, který má uplatnitelné absolventy na trhu práce



 jak se dívá na možnou prostupnost ve vztahu k bakalářskému studiu - sdělila, že 
aktuálně vede rozhovory s min. zdravotnictví. Zmínila speciální uplatnění absolventů 
zdravotnických a sociálních oborů, ale i "umenšení" méně významných oborů VOŠ, nicméně 
se vyjádřila, že je to tak na 10 let, a že segment VOŠ by se neměl vytratit. Také hovořila o 
možném splynutí s Bc. Komentovala , že si je vědoma toho, že zdravotní setra s Bc. již nechce 
pracovat na odděleních, ale na specializovaných pracovištích a je to i otázka platu. Zvala na 
konferenci MŠMT do Prahy 19. 11. 2015. Na tuto konferenci Vám pošlu pozvánku   
Ad3:
-Jednání  KV AVOŠ se zúčastnil náměstek pro strategie a inovaci NIDV (bývalý vedoucí 
odboru 211 ) Mgr. Rydlo s těmito návrhy na další spolupráci s AVOŠ:
   -Memorandum o spolupráci mezi NIDV a AVOŠ (na podzim 2015 se plánuje pracovní 
jednání na NIDV: paní ředitelka NIDV H. Plitzová apředsedkyně AVOŠ M. Pražmová – 
dohodnutí konkrétních oblastí spolupráce).
-  Noví lektoři NIDV z řad pedagogických pracovníků a managementu VOŠ – nabídka 
spolupráce – potenciální zájemce zasílat paní Šárce Doškové z NIDV (doskova@nidv.cz).   
- Problematika společného (inkluzivního) vzdělávání – některé otázky a okruhy: Jak se 
bude dotýkat tento proces VOŠ z pohledu managementu těchto škol? Systém vzdělávání 
managementu a pedagogických pracovníků VOŠ – nastavení podle potřeb VOŠ.
- Analýza sektoru VOŠ z pohledu DVPP: NIDV plánuje provést tuto analýzu v úzké 
spolupráci s AVOŠ během 1. pololetí tohoto školního roku (2 části: analýza managementu 
VOŠ – Jak vidí DVPP ředitelé škol? analýza DVPP z pohledu učitelů VOŠ – Co učitelé 
skutečně potřebují?) 
-  Nový newsletter VOŠ – NIDV může zasílat každý měsíc aktuální informace z MŠMT – přes 
předsedkyni M. Pražmovou, popř. i přímo VOŠ. K dispozici bude i nově připravovaný 
Rozcestník pro management a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.   
- Konference k 20. výročí vzniku VOŠ (12. – 13. 4. 2016) – NIDV může spolupracovat při 
dané akci (viz pracovní jednání na NIDV: paní ředitelka NIDV H. Plitzová a předsedkyně 
AVOŠ M. Pražmová – dohodnutí konkrétních oblastí spolupráce).  
- Prezentace důležitých a významných vzdělávacích akcí NIDV v 1. pololetí školního roku –
nabídka některých akcí.
-     Pravidelná účast náměstka NIDV na důležitých akcích AVOŠ a VOŠ.
-Předsedkyně předala vedoucí odboru Mgr. Martě Staré podklady pro iniciaci legislativních 
změn na podzákonné normy novely Školského zákona, které je nutné urychleně zajistit 
z důvodu nesouladu mezi novým zněním §97-pro lhůtu přijetí ke studiu na VOŠ(nově do 31. 
října) a nesouladem s dočasným zněním Vyhlášky 10/2005 ve znění pozdějších změn  a 
výkazem M10,ve kterém vykazujete počet studentů k 30.9.
 Ad4: Různé:
-Organizace výjezdního  jednání v     říjnu ve dnech 19.-20.9.v Poděbradech
Pozvánky členům a hostům zajistí předsedkyně spolu s Ing. Svobodovou, která organizačně 
zajistí ubytování a stravování
-KV AVOŠ souhlasí s elektronickým zasíláním faktur na úhradu členským příspěvků  školám 
Ing. Malinovskou, ekonomkou AVOŠ 
- členství v AVOŠ ukončily:
VOŠ Náchod  ze sekce technické, z důvodu nedostatku uchazečů o studium
VOŠ obchodní a podnikatelská škola s.r.o., Praha1, z důvodu finančních



Zápis vypracovala
Markéta Pražmová


