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Úvodní slovo ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy

Vyšší odborné školy od roku 1995 našly své místo ve vzdělávacím 
systému díky spolupráci se zaměstnavateli. Jejich úlohou je 
především rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti studenta 
získané ve  středním vzdělávání a  poskytnout všeobecné 
a  odborné vzdělání určené pro výkon náročných činností.

Praktická příprava realizovaná formou odborné praxe 
ve  firmách zvyšuje kvalitu tohoto vzdělání. Budoucí absolventi 
jsou připravováni na skutečné pracovní podmínky a mají příležitost 
se seznámit s  reálným firemním prostředím a  s  nejnovějšími 
technologiemi. V  současné době se vzdělává v  České republice 
na  174 vyšších odborných školách téměř 25  000 studentů. 

Míra nezaměstnanosti absolventů vyššího odborného vzdělávání je srovnatelná  
s nezaměstnaností absolventů vysokých škol. 

I  přes silnou konkurenci vysokých škol a  klesající počet absolventů středních škol 
mě těší zájem zaměstnavatelů o  absolventy vyšších odborných škol a  věřím, že vyšší 
odborné školy budou i nadále nedílnou součástí českého vzdělávacího systému. 

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Slovo předsedkyně Asociace 
vyšších odborných škol 

Vážení představitelé vyššího odborného vzdělávání, ředitelé 
a zástupci všech členských škol Asociace vyšších odborných 
škol,

s  mnohými z  vás již aktivně spolupracuji řadu let, proto mi 
dovolte stručné ohlédnutí za  dvacetiletou historií vyššího 
odborného vzdělávání. Nestabilní, stále se měnící v  pozitivní 
či negativní, prostředí kolem vyššího odborného vzdělávání 
a  nedostatek politické vůle legislativně vyřešit postavení 
vyšších odborných škol ve  vzdělávací soustavě naší země vedly  
v posledním desetiletí k tomu, že vyšší odborné vzdělávání nemá 

dosud schválenou koncepci dalšího rozvoje, která by zajistila vyšším odborným školám 
roli plnohodnotného segmentu terciárního vzdělávání.

Během posledních deseti let jsme opět zaznamenali několik pokusů o  změnu 
schizofrenního postavení VOŠ, na kterých se reprezentace AVOŠ aktivně podílela:

V  roce 2007 představitelé KV AVOŠ předkládají k  diskuzi dokument „Návrh 
transformace vyšších odborných škol do terciárního sektoru vzdělávání a jeho legislativní 
zabezpečení“.

V  roce 2008 přichází profesor Petr Matějů s  první verzí tzv. Bílé knihy terciárního 
vzdělávání, která se zabývala také rolí a postavením vyšších odborných škol (VOŠ). Dle jeho 
názoru v podstatě nahrazovaly neexistující nižší typ vysokoškolského studia, zejména 
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prakticky orientovaného bakalářského studia.  V Bílé knize se na str. 60 konstatuje, že 
„VOŠ se mnohem rychleji a efektivněji než VŠ naučily spolupracovat se zaměstnavateli 
a orientovat se především na praktickou přípravu na kvalifikované zaměstnání.“ I díky 
tomu patří absolventi VOŠ k nejúspěšnějším na trhu práce. Nový vysokoškolský zákon 
č. 111/1998 Sb. však jejich existenci v  rámci systému terciárního vzdělávání nikterak 
neupravuje a  VOŠ tak z  hlediska přináležitosti k  terciárnímu vzdělávání působí  
v jakémsi „legislativním vzduchoprázdnu“. 

V únoru 2009 pracovní skupina pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním 
vzdělávání, do  níž jsem byla přizvána, vypracovává předběžný návrh zásad věcného 
záměru. Skupina projednala a  připomínkovala části věnované především struktuře 
systému a  možné integraci vyšších odborných škol. Návrhy zákona o  terciárním 
vzdělávání a o finanční pomoci studentům nakonec reprezentace vysokých škol v roce 
2011 odmítla. 

V srpnu téhož roku vznikl z prostředků OP VK dokument pod vedením Ing. Michala 
Karpíška „Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání“, který 
měl být podkladem pro vznik koncepce dalšího vývoje našich škol.

V roce 2011 první ucelený koncepční dokument MŠMT „Koncepční záměr opatření 
pro sektor VOV“ ale reprezentace vysokých škol odmítla.

V roce 2013 podepsalo 34 655 příznivců vyššího odborného vzdělávání petiční akci  
„Za zachování a koncepční vyřešení dalšího 
rozvoje VOŠ ve vzdělávací soustavě“. 
Senátní usnesení, které ukládalo Ministerstvu 
školství a  Ministerstvu zdravotnictví 
vytvořit novou strategii vzdělávání, 
jehož součástí bude plnohodnotné 
začlenění VOŠ do  systému školství,  
a  zajištění oboustranné prostupnosti VOŠ 
a  VŠ, nás opět optimisticky naladilo, 
bohužel zmíněná ministerstva pod 
svým tehdejším vedením na  senátní 
usnesení ani v  nejmenším nereagovala. 

V  prosinci 2014 a  na  jaře 2015 proběhly z  podnětu bývalého ministra školství 
Marcela Chládka čtyři Národní kulaté stoly. Na Ministerstvu zdravotnictví se uskutečnil 
Kulatý stůl k problematice nelékařských zdravotnických povolání a tři diskuse proběhly 
k celkové problematice VOŠ. Pozváni byli i zástupci reprezentace VŠ, kteří se však jednání  
(s výjimkou Kulatého stolu na Ministerstvu zdravotnictví) nezúčastňovali. Tam také zaznělo 
stanovisko VŠ, že „nikdy nepřistoupí na  jednání o  prostupnosti VOŠ do  vysokoškolských 
studií“. Důvodem, proč nelze uznat absolvované vyšší odborné vzdělání při dalším 
studiu na vysokých školách, je akreditace jinou komisí než Akreditační komisí vysokých 
škol. Došlo i na ostrou výzvu zrušit vyšší odborné školy, které jsou reprezentací vysokých 
škol považovány za slepou větev českého vzdělávacího systému a doporučení umožnit 
studium „nelékařů“ jen na vysokých školách.

Zástupci zaměstnavatelů, zřizovatelů a  ostatních sdružení pak zformulovali 
závěrečné shodné stanovisko účastníků Kulatého stolu, které obdržel kabinet ministra 
školství: 

- zabezpečit stabilizaci sektoru vyššího odborného vzdělávání dílčími změnami 
stávající právní úpravy, především školského zákona a  prováděcí vyhlášky, a  novelou 
zákona o  vysokých školách vydefinovat parametry prostupnosti absolventů VOŠ do  
bakalářských programů vysokých škol

Senát 10. září 2013 - projev předsedkyně AVOŠ
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- v  časovém horizontu 1 až 2 roků vypracovat a  schválit novou koncepci VOV 
na základě materiálu z r. 2011 a nejpozději v roce 2016 předložit tři návrhy na legislativní 
řešení, konkrétně mělo jít o samostatný Zákon o VOV, Zákon o odborném vzdělávání 
a Zákon o terciárním vzdělávání. Zatím nebyly zahájeny práce na žádném ze závěrů 
pro urychlené řešení v rámci novely školského zákona, kde by se vytvořily základní teze 
a parametry profesního terciárního vzdělávání - profesního bakaláře. 

V  roce 2014 Strategie vzdělávací politiky České republiky do  roku 2020 
počítala s  vyššími odbornými školami a  uložila MŠMT vytvořit formální předpoklady 
pro oboustrannou prostupnost mezi profesně orientovanými bakalářskými studijními 
programy a vzdělávacími programy vyšších odborných škol.

V  roce 2015 Dlouhodobý záměr do  roku 2020 ukládá MŠMT, aby v  souladu se 
„Strategií“ zachovalo široce dostupné programy VOŠ a  projednalo alternativy dalšího 
vývoje VOV ve  školském systému se zástupci akademické obce. Měl být připraven 
konsensuální návrh koncepce nového systémového zakotvení VOV a  v  tomto směru 
měly být upraveny odpovídající právní předpisy. Následující květnový dokument 
skupiny 2 MŠMT Reformní kroky regionálního školství konstatoval:

„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 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 
vzdělávacími programy vyšších odborných škol a profesně orientovanými bakalářskými 
studijními programy

- úpravu odpovídajících právních předpisů a následné systémové zakotvení vyššího 
odborného vzdělávání

- v  neposlední řadě pak na  podporu spolupráce VOŠ se zaměstnavateli využitím 
výzev OPVVV (od 2016).“

 
Vážení představitelé vyšších odborných škol, kteří pořád ještě věříte v  pozitivní 

změnu v postavení a poslání VOŠ, stále si kladu otázku a hledám spolu s vámi odpověď, 
kdo nebo co brání vyššímu odbornému vzdělávání najít rovnoprávné postavení  
v terciárním vzdělávání navzdory všem strategiím, dlouhodobým záměrům, reformním 
krokům a usnesením.

Hlavním problémem je, že:
 - reprezentace vysokých škol i  se svou neomezenou autonomií se cítí ohrožena 

vyšším odborným vzděláváním, vnímá nás jako silnou konkurenci zejména v  době 
demografického poklesu populace a odmítá jakékoliv konsensuální řešení

- tehdejší vedení MŠMT nenavázalo na úkoly vyplývající ze schválených strategických 
vládních dokumentů vůči vyšším odborným školám

- zatím neexistuje odvaha a politická vůle situaci změnit a vše zůstává jen v rovině 
příslibů.

Chtěla bych vám proto všem poděkovat za vaši náročnou řídící práci a víru, že vyšší 
odborné vzdělávání je smysluplné a pro budoucnost této země více než potřebné. Jsem 
pořád ještě přesvědčena, že získá rovnoprávné postavení ve  vzdělávací soustavě tak, 
jako je tomu v sousedních evropských zemích. Do dalších jednání vám přeji pevné zdraví  
a hodně optimismu.

Ing. Markéta Pražmová 
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Sepětí s praxí

Absolventi vyšších odborných škol dlouhodobě patří na trhu práce mezi vyhledávané 
uchazeče o  zaměstnání, a  to zejména v  oblastech zdravotnických, sociálních 
a ekonomických oborů. Mezi vysoce hodnocené a často zmiňované výhody patří větší 
sepětí s praxí a zkušenosti získané již během studia. Nepřekvapuje tedy, že se absolventi 
rychleji zapracovávají a velmi záhy po nástupu se v každodenní praxi prezentují vysokou 
mírou praktických dovedností. Tím rovněž naplňují očekávání zaměstnavatelů, kteří 
požadují v co nejkratší době zařazení do pracovního procesu na plný výkon.

Zejména z  tohoto důvodu považuji vyšší odborné vzdělávání za  přirozenou  
a nezbytnou součást vzdělávací soustavy České republiky a  jeho jakákoliv redukce by 
měla negativní dopady pro zaměstnavatele napříč jednotlivými odvětvími.  

Podporuji snahy o  legislativní ukotvení vyššího odborného vzdělávání jako trvalé 
součásti terciárního vzdělávání s  možností uznávání části tohoto studia v  případě, že 
absolventi vyšších odborných škol pokračují ve studiu v bakalářských a magisterských 
programech vysokých škol. 

Často jako zaměstnavatelé vytýkáme školskému systému, že připravuje studenty 
na úkoly plynoucí z potřeb  minulosti. Vyšší odborné školství dokazuje, že lze studenty 
vybavit znalostmi a dovednostmi i na řešení potřeb zítřka. 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident

Unie zaměstavatelských svazů České republiky

Tři školy pod jednou střechou

Vyšší odborné školství – osobní zkušenosti a zamyšlení

V  letech 2008–2013 jsem působil jako ředitel na  Obchodní akademii 
Tomáše Bati a  Vyšší odborné škole ekonomické ve  Zlíně. Právě na  této škole  
a ve zmíněném období jsem mohl poznat sektor vyššího odborného školství podrobněji 
– a to z pohledu ředitele a učitele. Od listopadu 2013 jsem tuto oblast řešil a vnímal jako 
pracovník Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy (z  pozice vedoucího oddělení 
středního a vyššího odborného vzdělávání – do 31. 3. 2015). 

Obchodní akademie Tomáše Bati a  Vyšší odborná škola ekonomická ve  Zlíně 
je jednou z  nejstarších škol zlínského regionu. Historie školy sahá do  třicátých let  
20. století. Na  jejím počátku stály obchodní kurzy organizované v  rámci Baťovy školy 
práce. V roce 1933 byla ve Zlíně zřízena pobočka Obchodní akademie v Uherském Hradišti  
a  v  roce 1937 samostatná škola s  názvem Obchodní akademie Tomáše Bati pro 
zahraniční obchod ve  Zlíně. V  poválečném období prošla škola několika významnými 
etapami od naprostého nepochopení a podceňování obchodního školství až po určité 
oživení koncem šedesátých let. Měnil se i název. Nejprve se jmenovala Vyšší hospodářská 
škola, pak Střední ekonomická škola ve  Zlíně (Gottwaldově). V  roce 1991 se škola 
vrátila k názvu Obchodní akademie a na základě zřizovací listiny se stala samostatným 
právním subjektem. Tehdejší vedení školy využilo možnosti profilovat školu z hlediska 
regionálních potřeb. Byla zavedena řada volitelných předmětů a  začala specializace 
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na tři základní zaměření – marketing, finance a administrativu. Ve stejném roce vznikl 
ve škole Projekt vyššího studia jako nové úrovně vzdělání v České republice a v září 1992 
nastoupili do tohoto studia první studenti. Významným mezníkem byl rok 1993, kdy se 
vrátil původní, byť zkrácený název „Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín“. 

„Při výchově mladých lidí ve Zlíně byl vždy kladen důraz na pěstování silné vůle, výchovu 
k zodpovědnosti, čestnému jednání, k píli a hospodárnosti, k pocitu sounáležitosti se školou 
a podnikem, k dokonalému zvládnutí své profese jak po stránce teoretické, tak i praktické. 
Samozřejmostí byly znalosti cizích řečí, zdvořilé jednání a  společenské vystupování, vnější 
a  vnitřní korektnost a  umění vést lidi. Úspěchy a  uplatnění bývalých baťovců ukazují, že  
u většiny z nich byl jejich život poznamenán pocitem vysoké odpovědnosti za své jednání 
a za výsledky své práce, a že tudíž výchova a vyučování ve Zlíně nebyly pouze proklamací, ale 
byly velmi promyšleně a důmyslně realizovány. 

A  prokáže-li život správnost této cesty, pak je to tím nejvyšším oceněním pro ty, kdož 
k tomu přispívají. Jsem přesvědčen, že Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně jde touto 
správnou cestou“. 
Projev pana Tomáše Bati při příležitosti navrácení původního názvu škole – 28. září 1993.

Charakteristika školy z hlediska vzdělávací a studijní nabídky  
(školní a akademický rok 2012/2013):

„Tři školy pod jednou střechou“
Proč právě tímto sloganem jsme mohli charakterizovat Obchodní akademii Tomáše 

Bati a Vyšší odbornou školu ekonomickou Zlín? Zde totiž úspěšní žáci a studenti získávali 
nejen maturitní vysvědčení ze střední školy, ale i absolutorium na vyšší odborné škole, 
nebo dokonce vysokoškolský diplom.
Vyšší odborné studium

Jednou z  prvních škol, které stály u  vzniku vyššího odborného školství v  České 
republice, byla Vyšší odborná škola ekonomická ve Zlíně. 

Projekt vyššího odborného studia vznikl v úzké spolupráci mezi Obchodní akademií 
Tomáše Bati a nizozemskou školou v Eindhovenu. Byly při tom využity také zkušenosti 

OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN

„Tři školy pod jednou střechou“

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
 6208R060 MARKETING
 6202R071 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM
 63-41-N/07 MARKETING PRO STŘEDNÍ STUPEŇ ŘÍZENÍ
 63-41N/06 ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ

STŘEDOŠKOLSKÉ STUDIUM
 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM
 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE
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z  obdobných typů škol v  řadě dalších 
zemí. Studium na  vyšší odborné škole bylo 
realizováno již od roku 1992, a to ve studijních 
oborech Marketing pro střední stupeň řízení 
a Účetnictví a finanční řízení. Díky dlouholeté 
tradici školy, možnostem zahraničních stáží  
a na základě kvalitního personálního obsazení 
a  technického vybavení byla nadprůměrná 
úroveň výuky oceněna udělením Certifikátu 
vysoké kvality.
Bakalářské studium
Obchodní akademie Tomáše Bati a  Vyšší 

odborná škola ekonomická ve Zlíně zajišťovala ve spolupráci s Fakultou managementu 
a  ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve  Zlíně také vysokoškolské studium. 
Akreditace vlastních, profesně zaměřených bakalářských studijních programů získala 
škola jako první v  republice. Stalo se tak díky dlouholeté úspěšné výuce ve  vyšším 
odborném studiu, kvalitnímu personálnímu obsazení a  modernímu technickému 
vybavení. Škola poskytovala bakalářské studium v oborech Marketing a Finanční řízení 
podniku jako smluvní partner Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od roku 2000. 

Tato dohoda byla naplňována nejen spoluprací odborníků z  univerzity při výuce, 
ale i  jejich účastí ve  zkušebních komisích, na  společných projektech, konferencích, 
vzdělávacích akcích, při zajištění některých služeb studentům, finančním zabezpečení 
výuky, pomoci při rozvoji informační sítě školy apod. Většinu výuky zajišťovali vyučující 
VOŠE, zpravidla absolventi doktorandského studia.  

Ke zvýšení prestiže a vážnosti Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy 
ekonomické ve  Zlíně přispívala i  aktivní účast členů vedení školy v  orgánech fakulty. 
Ředitel školy a tajemník bakalářských studijních programů byli členy Kolegia děkanky 
FaME, tajemník byl i  členem Rady studijních programů FaME. Prof. Dr.  Ing. Drahomíra 
Pavelková, děkanka FaME, byla významným a  velice vstřícným člověkem vždy a  plně 
podporujícím vzájemnou spolupráci mezi oběma školami. 

Význam a zhodnocení daného modelu 
Nejvýznamnějším prvkem a  prioritou v  charakteristice této školy vždy byl existující 
funkční model provázanosti sekundárního a terciárního vzdělávání (obchodní akademie 
à vyšší odborná škola à vysoká škola) pod „jednou střechou“. Tento realizovaný model 
velice dobře a  operativně reaguje na  vytyčené principy školské politiky ČR a  hlavní 
strategické záměry Evropské komise v  rámci Lisabonského procesu 2000. Zejména se 
jedná o zlepšování kvality a  efektivity systémů vzdělávání a  odborné přípravy v  EU, 
zajištění přístupu ke  vzdělávání a  odborné přípravě pro všechny a  otevření systémů 
vzdělávání a odborné přípravy okolnímu světu. Škola celou řadu prvků z těchto záměrů 
v rámci své činnosti již realizovala, ať už šlo o atraktivitu vzdělávací nabídky, prostupnost 
jednotlivých stupňů, kulturu školy podporující učení, propracovaný systém odborné 
praxe žáků a  studentů v  tuzemsku i  v  zahraničí, posilující vazby mezi světem práce  
a vzdělávací oblastí, či širokou nabídku kvalitní výuky cizích jazyků, posilování a podporu 
mobilit žáků, studentů a  učitelů, rozvíjení evropské spolupráce mezi vzdělávacími 
institucemi a sociálními partnery, realizaci principu celoživotního učení kombinovanou 
formou bakalářského studia, prvky participace sociálních partnerů ve  výchovně-
vzdělávacím procesu a  jiné. Tento model má velké výhody jak pro vlastní zařízení 
(školu), tak i pro zákazníky školy (žáky a studenty) a širší okolí (např. město, školy aj.). 
Hlavními tvůrci, implementátory a  realizátory nastaveného modelu byli postupně 
ředitelé dané školy: Ing. Jiří Filipec, Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. a Ing. Alena Dofková. 

Obchodní akademie Tomáše Bati 
a Vyšší  odborná škola ekonomická  Zlín
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Za  jejich poctivou a  celoživotní práci pro školu a  školství jim patří velké poděkování, 
úcta a vzpomínka. Já osobně jsem velice rád, že jsem měl také možnost řídit a rozvíjet 
tuto školu a  vnímat pozitivní odezvu terénu a  pracovního trhu na  naše velice dobře 
připravené absolventy. 

PaedDr. Josef Rydlo 
náměstek sekce strategie a inovací

Národní institut pro další vzdělávání  Praha 

Dvacet let s námi

Terciární vzdělání v sobě zahrnuje již od 90. let minulého století také vyšší odborné  školy. 
Jejich výhodou i  prokletím současně je jakási rozkročenost mezi středním a  vysokým 
školstvím. Čas od času se vynoří otázky typu: Kam vlastně vyšší odborné školy směřují? 
A potřebujeme je vůbec? Takové úvahy, zvláště pokud znějí z úst tvůrců vzdělávací politiky, 
na klidu nepřidají a není jednoduché v atmosféře nejistoty pracovat. VOŠ si za dobu své 
existence místo na slunci vybojovaly a jednoduché to rozhodně neměly a nemají. Desítky 
tisíc diplomovaných specialistů však nejlépe dokládají, že se jedná o významný segment 
poskytující kvalitní odborné vzdělání. Můžeme diskutovat o tom, zda se jedná o ideálně 
nastavený vzdělávací systém, legitimní jsou i  diskuse o  propustnosti do  bakalářského 
studia, o  ukotvenosti tohoto typu škol, ale dvacáté narozeniny jsou jednoznačným 
důkazem toho, že se vyšší odborné školy do českého vzdělávacího systému etablovaly 
a  musíme s  nimi počítat i  do  budoucna. Rodina vyšších odborných škol je pestrá – 
od maličkých s desítkami studentů po obry s  takřka tisícem studujících. Stejně pestré 
jsou i studijní programy, které nabízejí. Co popřát k 20. narozeninám? Především elán 
a chuť do práce pro vedení škol, jež dokáží vytvářet podmínky pro nadšené pedagogy, 
kteří budou vychovávat a vzdělávat úspěšné absolventy. A také oboustranně přínosnou  
a  rozvíjející se spolupráci s  univerzitami, dostatek zájemců o  studium, spravedlivé 
finanční ohodnocení a respekt veřejnosti.

Za redakci školství nakladatelství Wolters Kluwer ČR, vydavatele 
časopisu Řízení školy šéfredaktorka Mgr. Naďa Eretová

Vyšší odborné školy očima zřizovatele

Sektor vyššího odborného vzdělávání se dlouhodobě potýká s nevyjasněným 
postavením v rámci vzdělávací soustavy a absencí ucelených koncepčních představ  
o možném dalším rozvoji. Vzhledem k ukotvení VOŠ na pomezí terciárního vzdělávání 
má vyšší odborné vzdělávání v rámci regionálního školství určitá specifika. Nespadá 
do systému rámcových vzdělávacích programů, ale podobně jako vysoké školství 
využívá mechanismů akreditace vzdělávacích programů. Organizace studia je upravená 
podrobněji příslušnou vyhláškou č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a alespoň 
částečně se přibližuje vysokoškolskému systému vzdělávání.

Vyšší odborné školy si za 20 let existence získaly určitou prestiž a atraktivitu pro 
absolventy středních škol. Významnou devizou tohoto sektoru je značný podíl odborné 
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praxe studentů a absolutorium z odborného cizího jazyka. Absolventi VOŠ jsou žádanými 
na trhu práce právě s ohledem na získané praktické dovednosti, odborné kompetence  
a rychlou adaptaci v pracovním prostředí.

Vyšší odborné školy veškeré výkyvy ve vzdělávacím systému ustály a potvrdily, 
že v něm mají své opodstatnění, tudíž si v systému vzdělávání ČR zaslouží své pevné 
a definitivní místo. V Jihočeském kraji jsou vyšší odborné školy součástí středních škol 
a v rámci této koexistence představují optimální prostředí pro vzájemnou spolupráci 
a prostupnost obou typů škol, vyznačujících se společným zázemím pro poskytování 
kvalitního odborného vzdělávání.

Absolventi VOŠ rozhodně nefigurují mezi uchazeči na úřadech práce. Disponují 
vzděláním, které se zaměřuje na konkrétní povolání, rozvíjí a prohlubuje znalosti 
a dovednosti studenta získané během studia a významně posílené průběžně 
absolvovanou praxí. Požadavky pracovního trhu jen podtrhují nutnost další existence 
vyšších odborných škol k zajištění prakticky zaměřeného středního managementu 
ve firmách a podnicích státního a soukromého sektoru. 

Z pohledu zřizovatele jde o segment, který vhodně doplňuje vzdělávací systém 
nabídkou prakticky zaměřeného studia, jehož absolventi jsou žádáni trhem práce. 
Proto je snahou zřizovatelů zachovat vyšší odborné školy  ve stávajícím rozsahu, za 
předpokladu, že budou ukotveny v terciéru a bude zajištěna prostupnost vzdělávacích 
programů mezi vyššími a vysokými školami.

Do dalších let přeji vyšším odborným školám šikovné studenty a úspěšné absolventy, 
kteří najdou své místo v praxi. 

Ing. Hana Šímová
vedoucí Odboru školství, mládeže

a tělovýchovy Jihočeského kraje

Od kulatého stolu ke kulatému stolu aneb Cesta nářků

Národní kulaté stoly v letech 2014–015 měly sloužit jako platforma, na níž se setkávali 
zástupci MŠMT s  těmi, kterým nebyl a  není osud VOŠ lhostejný: se zástupci Unie 
zaměstnavatelských svazů, Asociace vyšších odborných škol, zástupci Národního ústavu 
pro vzdělávání, Sdružení soukromých škol, Sdružení církevních škol. 

Faktická poznámka č. 1: Kulatých stolů se neúčastnili – byť byli pozváni - zástupci 
vysokých škol. Výjimkou byl kulatý stůl organizovaný Ministerstvem zdravotnictví…

V průběhu uplynulých let byly jednotlivé kulaté stoly věnovány problematice vyššího 
odborného vzdělávání obecně, jiné se věnovaly konkrétnímu dění ve zdravotnických, 
zemědělských, technických školách.

Ze zápisů vyjímáme, snad jako dokumentaci toho, kolik času a úsilí zástupci AVOŠ 
tomuto kusu nábytku (rozuměj: kulatým stolům) věnovali ve snaze legislativně zakotvit 
vyšší odborné školy ve vzdělávací soustavě ČR tak, aby se staly její nezpochybnitelnou 
a  v  systému plnohodnotnou a  smysluplnou součástí. Je jisté, že na  mnohé závěry 
kulatých stolů, které byly přijaty pod jiným vedením MŠMT, lze dnes již těžko reagovat. 
Určitě ale lze navázat na jejich dílčí závěry a po nezbytné aktualizaci prosazovat jejich 
zdravé a našemu školství prospěšné jádro.
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Kulatý stůl 5. 11. 2014
…(tehdejší vedení MŠMT) očekává jasné vyjádření, zda VOŠ zařadit k  vysokým 

školám či zda vydat nový zákon o  VOV. Ministerstvo upřednostňuje novelu stávající 
právní úpravy, upozorňuje na nutnost přijetí nového zákona v PČR…

…Mgr. V. Bohdalová (poslankyně PČR): V  současné době je neprůchodné, aby se 
VOŠ pokoušely včlenit do zákona o vysokých školách; nejreálnější je novela školského 
zákona (zákon o odborném vzdělávání je fikce), nedoporučuje jít cestou poslaneckého 
návrhu…

Kulatý stůl 8. 12. 2014
MUDr.  David Kasal (místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny) 

navrhuje vycházet z  toho, co praxe potřebuje a  vycházet z  historie ČR. Jako lékař by 
rád věděl, co znamená „vědecká práce sestry“… Hlavně potřebujeme sestry, které 
budou pracovat u lůžka pacienta. Nikdo dosud přesně nespecifikoval, kolik je potřeba 
ošetřovatelského personálu a na jakých úrovních.

Bc.  Alena Vagenknechtová (předsedkyně sekce farmaceutických asistentů ČAS): 
…  obor farmaceutický asistent nedostal možnost vzdělání na VŠ a  studuje se pouze 
na  VOŠ. Obor je velmi důležitý a  přáli by si mít možnost vzdělání na  VŠ (Bc.), aby 
(absolventi VOŠ) byli na stejné úrovni jako ostatní zdravotničtí pracovníci.

Mgr. Ing. Diana Chrpová (předsedkyně sekce nutričních terapeutů) prezentuje názor 
cca 190 členů sekce, byla by škoda v republice rušit něco, co zde funguje léta. Nechce 
rušit VOŠ, je možné studium i  na VŠ, navrhuje rozdělit kompetence. Populace stárne 
a nutriční terapie je velmi potřebná.

Kulatý stůl 7. 1. 2015
PaedDr.  Ivana Dobešová (poslankyně PČR) v  rámci poslanecké iniciativy bude 

usilovat o novelizaci vysokoškolského zákona ve věci prostupnosti vyššího odborného 
vzdělávání a  vysokoškolských studijních programů (bakalářské programy). Výhledově 
bude připravován věcný záměr zákona o vyšším odborném vzdělávání, jehož účinnost 
se předpokládá do dvou let. 

Koncepce zemědělského školství by měla být rozšířena o  podporu zajišťování 
praktického vyučování nejen ve  školních hospodářstvích (v  oblasti zemědělství, 
zahradnictví, lesnictví a rybářství), ale také v centrech odborné přípravy. 

Kulatý stůl 28. 1. 2015
Mgr.  Šárka Kadlecová (OŠ KÚ MS kraje) navrhuje pracovat na  novele školského 

zákona. Základní teze pro aktuální novelu školského zákona: 
- jasně definované vzdělávání na VOŠ jako terciární vzdělávání 
- posílení kompetencí AKVOV (propojení institutu akreditace se zápisem programu 

do školského rejstříku) 
- povinnost zavést kreditové hodnocení výsledků vzdělávání 
- povinnost uspořádat modulové vyučování
Závěry, na nichž se shodla většina účastníků: Aktivní řešení problémů = stabilizace 

VOV prostřednictvím novely školského zákona. Zahájení prací na  koncepčním řešení 
na základě materiálu z r. 2011, předložení návrhu nejpozději v roce 2016.

Faktická poznámka č. 2: V době konání konference uplyne třetina roku 2016...

PhDr. Eva Svobodová
členka KV AVOŠ
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Ekonomická sekce AVOŠ
Druhá nejpočetnější sekce Asociace vyšších odborných škol, ekonomická sekce, sdružuje 
28 členských škol, které poskytují programy vyššího odborného vzdělávání ekonomicky 
zaměřené. V současné době školy - často na základě opatření zřizovatelů - pro zvýšení 
konkurenceschopnosti rozšiřují svá portfolia tak, že vyšší odborné školy ekonomického 
zaměření realizují i další vzdělávací programy, např. technické, zdravotnické a humanitní. 
Důvodem pro podobná opatření může být optimalizace škol, rozšíření vzdělávací nabídky 
v  regionu, využití materiálního a  personálního potenciálu škol, příp. spolupracujících 
vysokých škol a  odborníků z  praxe. Školy musí také reagovat na  potřeby trhu práce, 
zaměstnavatelů a sociálních partnerů.

Ekonomická sekce AVOŠ je tudíž velmi různorodá a nabízí širokou a pestrou škálu 
programů vyššího odborného vzdělávání. Nabídka začíná podnikáním jako takovým, 
účetnictvím, daňovou problematikou, obchodem (včetně mezinárodního), marketingem, 
službami, logistikou včetně bankovních a finančních služeb, personalistikou, pokračuje 
řadou programů veřejnosprávních a  dokonce veřejnoprávních, programy cestovního 
ruchu, turismu, hotelnictví a  gastronomie. Nechybí ani programy manažerské, včetně 
řízení oborového, a nejnověji i programy žurnalistiky a nových médií. Školy ekonomické 
sekce jsou zřizovány jak kraji, tak soukromými zřizovateli. Některé školy jsou samostatné, 
většina z  nich však koexistuje se střední školou. Dobrou vzájemnou kooperací škol 
v ekonomické sekci se daří zajišťovat návrhy na jmenování předsedů komisí absolutorií, 
konzultace k právním předpisům a aktuálnímu dění v sekci. 

Jako všechny ostatní sekce mají i  školy v  ekonomické sekci své radosti i  starosti. 
V nejbližší době připravují vytvoření standardů ekonomických vzdělávacích programů 
ve  spolupráci se členy, kteří nabídli svou součinnost při jejich tvorbě. Pozitivním 
momentem je propracovaný systém odborných praxí, který se v regionálním a místním 
měřítku daří školám dále rozvíjet. Firmy tak spolupracují se školami při zadávání 
témat absolventských prací, podílejí se i  na  jejich odborném vedení a  vypracování 
oponentských posudků. Absolventské práce tím získávají vyšší hodnotu a řada vysokých 
škol studentům při jejich dalším studiu umožňuje absolventské práce rozšířit. Absolventi 
nacházejí často uplatnění ve  firmách, kde svou odbornou praxi vykonávali. Velkou 
konkurenční výhodou absolventa vyšší odborné školy je jeho profesní zdatnost a také 
absolvování odborné praxe, která je zaměstnavateli tolik požadována. 

Dalším pozitivem je skutečnost, že v  rámci programu ERASMUS+, popř. Erasmus 
University Charter využívají naši studenti i absolventi možnost účastnit se zahraničních 
odborných stážích, tím na  konkrétním pracovišti rozvíjet profesní dovednosti 
a zdokonalovat své jazykové kompetence, což přispívá k jejich zaměstnatelnosti na trhu 
práce.

Demografická křivka a  její očekávaný vývoj příliš mnoho optimismu ve  vedení 
stávajících škol nevzbuzují. Varovným momentem je i neujasněnost našeho postavení 
ve školském systému a vágní prostupnost do vyššího stupně vzdělávání. 

Pozitivní nepopiratelnou skutečností je fakt, že zaměstnavatelé jsou s  našimi 
absolventy spokojeni a rádi je zaměstnávají. Bohužel jejich hlas je málo slyšet. Věříme, 
že  podpora „světa práce“ se stane u  nás viditelnější i  zásadní pro upevnění pozice 
a rozvoj profesního vyššího odborného vzdělávání tak, jako je tomu v zahraničí. 

PhDr. Dana Čapková
vedoucí ekonomické sekce AVOŠ
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Vyšší odborné školy ekonomické 
sekce AVOŠ se představují

Škola splněných přání

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Poděbrady

Nejen Asociace vyšších odborných škol slaví narozeniny. V  září letošního roku bude 
mít na  pomyslném dortu dvacet svíček i  Vyšší odborná škola hotelnictví a  turismu 
v Poděbradech, do jejichž lavic usedli první studenti již na podzim 1996. Začátky nebyly 
snadné. Nová neznámá „regionální“ škola mohla zaujmout jen jedinečným studijním 
programem. Stalo se. Budoucí absolventi si uvědomovali, jak široký je záběr studia, 
od  ekonomických předmětů přes cizí jazyky k  předmětům v  budoucím oboru úzce 
specifickým.

Po  dvaceti letech skutečných bojů proti pochybnostem o  oprávněnosti vyššího 
odborného studia – a tedy i poděbradské školy – stále nespíme na vavřínech. Začátek 
každého nového školního roku je těžký. Ke  studiu nastupují desítky těch, pro které 
byla naše škola jedinou volbou i desítky nerozhodných a dlouho váhajících, kterým se 
jedná o přežití. Nerozhodní a slabší povahy se vytratí. Zůstanou jen budoucí šampioni. 
Ti, pro které se naše škola stala vysněnou realitou i  ti, kteří se ke  svému vlastnímu 
překvapení zachytili drápkem. A  víc než to. Hodiny společného vaření jsou nečekaně 

zábavné a  obsluha ve  školní restauraci 
Junior pouhý měsíc po nástupu do školy 
obrovské dobrodružství. Jazyky? Jak 
si přejete komunikovat? Anglicky? 
Německy? Nebo francouzsky? Španělsky 
či rusky? Japonsky!?! 
V roce 2004 psala studentka Veronika ze 
stáže v  Japonsku: „Vždy když přijde host, 
musí všechen personál povstat a  nahlas 
volat „Irašajmanéééé!“, tedy „Vítejte!“. 
Myslela jsem si, že se to dělá pouze v našem 
baru jako nějaká recese, ale po  určité 
době jsem zjistila, že takhle zdraví lidi 

v obchodech, trafikách, dokonce i na veřejných WC. Při odchodu se rituál opakuje, tentokrát 
však voláme na hosty „Arigato gozajmas(šta)“ čili „Mnohokrát děkujeme!“

Takže – japonsky!
I  studentům čas ve  škole ubíhá. Už ve  druhém semestru jim začínají odborné 

předměty. Enologie… Jak málo jsem dosud věděl o víně… Mezinárodní gastronomie… 
Už nikdy si neobjednám pizzu po telefonu, umím ji líp. Účetnictví? Ekonomické analýzy? 
Trochu adrenalinu neuškodí. Právo? Management? Marketing? A vůbec, proč si neotevřít 
vlastní podnik? Proč nezkusit práci v cizině?

Tak nějak uvažují budoucí absolventi naší školy. Jinak bychom je nepotkávali 
ve špičkových hotelích nejen v Česku, ale také Irsku, Řecku, na britských Shetlandech, 
v Austrálii, Německu, Rakousku a Švýcarsku, na daleké Aljašce i chladném Islandu. 

„Svého londýnského dobrodružství určitě nelituji, i  když je to pět dnů v  týdnu docela 
dřina a  někdy pracuji i  50 hodin týdně. Ale viděl jsem už spoustu nových věcí, mám nové 

Školní kuchyň - příprava dortů 
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zkušenosti, angličtina se o něco zlepšila, ale přesto jsem si našel ještě kurz a chodím 2x týdně 
na  tři hodinky. I  přístup k  práci tu mám jiný, vše musí být perfektní a  člověk nesmí nic 
odfláknout. Ne, že by manažer nad námi neustále stál, ale umí své požadavky podat tak, 
že člověk danou práci udělá pořádně, aniž by se snažil si ji ulehčit nebo odfláknout. Když to 
shrnu, jsem v Londýně moc spokojený,“ píše absolvent Tomáš.

Kdysi studenti, dnes vedou hotely, jsou finančními poradci, manažery prodeje, 
experty v reklamě. Pracují na palubách leteckých společností i v restauracích Jamieho 
Olivera nebo Gordona Ramsaye.

„Nemohla jsem si vybrat lépe…dostali jsme správnou míru praxe i  teorie a  příprava 
pro zaměstnání byla nenahraditelná, Právě propojení studia a  praxe vidím dodnes jako 
velmi přínosné, myslím, že mi to pomohlo i  při hledání prvního zaměstnání, nebyla jsem 
pouze absolvent, ale ovládala kancelářské práce, počítače, jazyky, uměla jsem jednat se 
zákazníky…“, bilancuje po letech absolventka Lenka.

Jistě, někteří měli i menší sny, ale i k  jejich splnění jim svým dílem pomohla Vyšší 
odborná škola hotelnictví a turismu Poděbrady. Škola splněných přání.
       
    PhDr. Eva Svobodová

zástupkyně ředitelky pro VOŠ

Jak chutná Podskalská pusinka?

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií 
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2

Naše škola existuje ve  své současné podobě od  roku 2007. Vznikla v  průběhu dvou 
optimalizací ze tří, původně samostatných, subjektů – vyšší odborné školy ekonomických 
studií a  dvou středních škol zaměřených na  potravinářské technologie. Zřizovatelem 
školy je Hlavní město Praha. Vyšší odborná škola existuje od roku 1997, má akreditovány 
čtyři vzdělávací programy – Účetnictví a  finance, Personální řízení, Veřejná správa 
a Potravinářská technologie a biotechnologie. Denní i dálková forma studia je tříletá. 

Vyšší odborná škola dlouhodobě spolupracuje s  několika soukromými vysokými 
školami, na  nichž naši absolventi na  základě uznání části vzdělání mohou absolvovat 
bakalářské studium ve  zkrácené době jednoho roku. Naše škola je silný vzdělávací 
subjekt, který má v současné době více než 1100 žáků a studentů, studentů VOŠ je přes 
500.

Každý podzim jezdíme se studenty na oblíbený zájezd do Francie, 
před Vánoci do Drážďan nebo Vídně, byli jsme se také několikrát 
podívat v  Evropském parlamentu ve  Štrasburku a  navštívili jsme 
sídla řady institucí EU v Lucemburku. Na závěr každého školního 
roku předáváme novým absolventům diplomy v krásném prostředí 
Novoměstské radnice.

Studenti VOŠ také iniciovali „kmotrovství na dálku“ pro malého 
Cristiana z  Peru, kterému jsme až do  loňského roku, kdy jeho 
tatínek získal práci, financovali školní vzdělání.

Vyšší odborná škola spolupracuje i  s  řadou firem (např. 
s personální agenturou Manpower, účetní a poradenskou firmou 

TPA Horwath), v  nichž naši studenti absolvují odbornou praxi, často s  nimi i  dále 
spolupracují, případně v nich nastupují jako zaměstnanci.

Všechny posluchárny i  učebny jsou moderně vybavené, navíc máme i  novou 
víceúčelovou nafukovací halu a školní minipivovar, v němž studenti uvařili „Podskalskou 

Studentský zájezd do Drážďan
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pusinku 38“, což je nejsilnější, jak sám název napovídá, 38 stupňové pivo uvařené 
v České republice klasickou metodou. 
Naše škola nabízí studentům:

P artnerství studentů a učitelů
O dbornost
D louholeté zkušenosti v oblasti vyššího odborného vzdělávání
S polupráci s vysokými školami
K valitní vzdělání
A ktuální poznatky odborné praxe
L aboratoře, posluchárny, učebny, studovnu
S ystematickou výuku
K onkurenceschopnost absolventů na trhu práce
A vlídnou přátelskou atmosféru

Ing. Ludvika Jakešová
zástupkyně ředitele pro VOŠ

Škola specialistů připravených pro praxi

Vyšší odborná škola živnostenská, Přerov

Dovolíme si dnes o sobě tvrdit, že jsme školou specialistů připravených pro praxi. Jak 
k tomu došlo, jak se to podařilo? Dovolte nám malý historický exkurz.

Škola zahájila činnost  1. září 1996 a celých dvacet let realizuje programy Finanční 
řízení, Marketing a Dopravní a spediční činnost. Novějšími akreditovanými vzdělávacími 
programy jsou Bezpečnost práce a krizové řízení a Sociálně právní činnost. V průběhu 
uplynulých 20 let školou prošlo na 1000 studentů a 150 pedagogů.  

Od  prvopočátku si zřizovatel i  vedení školy zakládalo na  tom, že specializované 
odborné předměty docházeli vyučovat externisté–odborníci z  praxe. I  přes protesty 
inspekčních týmů, kdy byl předmětem kritiky větší než žádoucí podíl externistů– 
nepedagogů, si vedení školy vždy stálo za svým a snažilo se tento přístup k personálnímu 
zabezpečení neměnit. 

A to se vyplatilo po všech stránkách. Jednak tento přístup velmi oceňovali studenti 
sami, jednak se k němu kladně vyjadřovali absolventi, jakmile vstoupili do praxe a zpětně 
kladně hodnotili význam takového přístupu k  výuce. V  neposlední řadě si i  samotní 
zaměstnavatelé, podnikatelské subjekty a  instituce, uvědomili, že tato cesta působení 
na studenty přináší ovoce. 

V současné době škola stále rozšiřuje spolupráci s různými podnikatelskými subjekty 
při realizaci odborné praxe pro studenty. Systém odborných praxí nebyl vždy tak 
propracovaný jako je dnes. Zaměstnavatelé se svým způsobem i báli přijímat studenty 
vyšší odborné školy na  dlouhodobou nebo pravidelnou praxi. Postupem času ale 
zjistili, že studenti mohou být i přínosem v průběhu praxe a že jim vpodstatě přicházejí 
potenciální zaměstnanci, které mohou v  průběhu odborné praxe poznávat a  usnadní  
si  tak výběr při přijímání pracovníků. Významná je v tomto smyslu i spolupráce v oblasti 
absolventských prací, resp. zadávání jejich témat. Záměrem školy je, aby studenti 
ve svých absolventských pracích řešili konkrétní problémy z firem a organizací. Například 
v  rámci odborné praxe vzdělávacího programu Sociálně právní činnost v  institucích, 
které nabízejí sociální služby, jako jsou např. domovy pro seniory, domy s pečovatelskou 
službou, dětské domovy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, azylové 



16

domy, studenti sbírají podklady pro svou absolventskou práci. Zaměřují se především 
na výzkumy spokojenosti, rozsah služeb apod., kdy pomocí dotazníkového šetření zjišťují 
přednosti i  nedostatky daných organizací. Výsledky šetření často následně pomáhají 
zlepšit služby v této oblasti. Absolventské práce studentů tak slouží nejen k prokázání 
jejich získaných znalostí a  dovedností, ale také jako zpětná vazba pro četné instituce 
sociální sféry, které tímto získávají objektivní pohled na fungovaní daných institucí.

Rozvoj vzdělávacích programů by nebyl možný bez úspěšně realizovaných projektů 
z ESF. Projekty „Distanční vzdělávání na Vyšší odborné škole živnostenské Přerov“ v letech 
2006–2007 a  „Inovace vzdělávacích programů na  Vyšší odborné škole živnostenské 
Přerov, s.r.o.“ v  letech 2012–2013 pomohly rozvíjet vzdělávací programy a  vytvořit 
výukové pomůcky.

Lze konstatovat, že i učitelé školy se naučili jinak pracovat se studenty, uplatňovat 
v  přístupu a  výuce nejen prvky čistě pedagogické, ale také andragogické, s  důrazem 
na motivaci studentů a jejich podporu k úspěšnému zakončení studia.

Škola navazovala spolupráci též s  vysokými školami a  v  roce 2011 se podílela 
na  pilotní implementaci projektu Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání 
Q-Ram, který  se zabýval národními deskriptory.

S  cílem umožnit studentům stáže v  zahraničí se škola již v  roce 2007 zapojila do  
mezinárodního programu ERASMUS a získala Erasmus University Charter. Každoročně 
absolvuje několik studentů jedno studijní období na zahraniční vysoké škole. Programu 
Erasmus+ využívají k  výjezdům do  zahraničí také pracovníci školy. Bylo realizováno 
18 pobytů a také přijato několik návštěv ze  zahraničních partnerských škol. 

A co zmínit závěrem ke škole specialistů? Je moc pěkný pocit, když jeden z prvních 
absolventů školy se (samozřejmě po dostudování vysoké školy) vrací do posluchárny jako 
vrcholový odborník firmy, ale tentokrát ne do lavice, nýbrž za katedru a svým mladším 
kolegům–studentům předává nejen nové poznatky z oboru, ale také osobní zkušenosti.  

Mgr. Světlana Daňková 
ředitelka školy

Vstřícný přístup a partnerství

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, Praha

Vstřícný přístup a partnerství, to je PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu 
Praha. Vedení, učitelé i studenti se snaží, aby všichni táhli za jeden provaz a komunikovali 
spolu, ať už na téma studium, výuka, volný čas či sport. 

Sportovci jsou na  škole vítáni a  zároveň je k  jejich, často vrcholovým, aktivitám 
přihlíženo. 

Že to v  praxi opravdu funguje, dokazuje i  partnerství s  HC Sparta Praha. Na  této 
škole věříme v  partnerství a  spolupráci a  potvrzením toho je 24 let existence školy 
i úspěchy našich studentů. Mezi naše absolventy patří řada osobností, které se uplatnily 
v  soukromém sektoru nebo se pravidelně umisťují na  předních příčkách sportovních 
tabulek. Stabilní pedagogický sbor je doplněn o odborníky z praxe i ze spolupracujících 
vysokých škol. Škola nabízí spektrum vzdělávacích programů ve  vyšším odborném 
vzdělávání. Jsou to obory Aplikace výpočetní techniky, Cestovní ruch, Personální 
řízení, Finanční poradenství a Žurnalistika a nová média, které propojují znalosti s praxí 
a poznáním, že to, co se ve škole naučí, také reálně využijí ve svém budoucím zaměstnání. 
To je i důvodem, proč si zaměstnavatelé volí právě absolventy PB – Vyšší odborné školy 
a Střední školy managementu. Studenti navštěvují pravidelně multimediální dům Czech 
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News Center, Komerční banku, ČSOB, Muzeum gastronomie, Obvodní úřad Praha 8, 
UniCredit Bank, PRATOR a další.

Škola žije tradicemi a školními rituály. Mezi pravidelně pořádané společenské akce 
patří reprezentační ples, který se v tomto roce uskutečnil již po XXIV. Nelze opomenout 
ani Mistrovství ČR družstev v  golfu. Těmito mimoškolními akcemi je podporována 
sounáležitost studentů se školou. Výrazem sounáležitosti všech našich absolventů se 
školou jsou zlaté odznaky s logem školy, které získávají po úspěšném absolvování školy.

Škola umožňuje studentům VOŠ vykonávat dotované pracovní stáže a studijní pobyty 
v zahraničí, jejichž absolvování studentům stvrzuje mezinárodně platný Europass.

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu boří mýty všedního školství. 
Je školou pro všechny, kdo chtějí studovat jinak! Pro ty, kdo chtějí studovat v přátelské 
atmosféře, stojící na pevných pilířích partnerství a spolupráce. 

Ing. Sabina Neubauerová
zástupkyně ředitelky

Škola s tradicí

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Karlovy Vary

I naše škola již slaví dvacetiletí. V oboru se však úspěšně prosazuje mnohem déle, 
zařazením do sítě škol MŠMT v r. 1996 navázala na tradici předchozího dvouletého 
pomaturitního studia oboru cestovní ruch, kde výuka byla zahájena již v roce 1958. 
Jednalo se o první školu tohoto oboru v Československu. Dnes naši studenti získávají 
teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné k výkonu práce na manažerských 
pozicích, popř. při samostatném podnikání. Stávají se tak profesionály ve svém oboru 
se znalostí tří cizích jazyků.

Škola zajišťuje odborné praxe studentů v podnicích a organizacích cestovního ruchu 
na území celé republiky, např. v Grandhotelu Pupp či hotelu Thermal v Karlových Varech, 
ve společnostech ČSA Praha a.s., Letiště Karlovy Vary, CK Čedok, CK Firo-tour. Využíváme 
možnosti, aby studenti absolvovali praxi v regionu, najdete je tedy Infocentru nebo 
v hotelu Imperial v Karlových Varech, v lázeňských zařízeních v Mariánských Lázních, 
Františkových Lázních, v Alžbětiných Lázních Karlovy Vary, v  podnicích jako jsou 
Becherovka či sklárna Moser. Každoročně absolvují studenti praxi v zahraničí v Hotel 
Les Jardins de Sainte-Maxime ve Francii, ve Španělsku v hotelu Gloria Palace San 
Agustin Gran Canaria nebo v hotelu Polo Ronda Málaga a v Německu v hotelu Admira 
a Turistickém informačním centru ve Weidenu.

Vyučující VOŠ vyvíjejí rovněž publikační činnost autorstvím učebnic. Ing. Blanka 
Farková je spoluautorkou učebnice Technika zahraničních zájezdů (Praha, 2014).             
PhDr. Václav Beran je autorem skript Mezinárodní vztahy 1. Dějiny 20. století 1900–1969. 
(Karlovy Vary, 2010).

Mgr. Martin Čapek
zástupce ředitele pro VOŠ
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Technická sekce AVOŠ
Vzdělávací programy technických vyšších odborných škol patří k  segmentu terciárního 
(pomaturitního) školství, který významně koresponduje s  potřebami trhu práce. Jejich 
příprava i vlastní realizace je organizována ve spolupráci s oborově spřízněnými firmami. 
Díky těmto vazbám drtivá většina absolventů nastupuje do firem, kde absolvovali odbornou 
praxi. Poslední roky ukazují, že soustředěná odborná praxe v  závěru studia má několik 
výhod, kterými se vzdělávací programy vyšších odborných škol odlišují od bakalářských 
programů s převahou parametrů akademického vzdělávání organizovaných povětšinou 
jako příprava na  další stupně vysokoškolského vzdělávání. Firmy umožňující vykonání 
odborné praxe mají výjimečnou příležitost „vyzkoušet si“ budoucí zaměstnance bez úskalí 
a  rizik vyplývajících z  platné legislativy (zkušební lhůty, zákoník práce, zaměstnávání 
absolventů škol) a zároveň mají možnost podílet se na podobě závěrečné absolventské 
práce. Výsledky a zkušenosti s absolventskými pracemi zadávanými ve vazbě na odbornou 
praxi jsou nesrovnatelně lepší než u  prací zadávaných od  „zeleného stolu“. Svou roli 
pochopitelně hraje i vyšší míra motivace, pokud absolventská práce má reálný a uchopitelný 
výstup. Na druhé straně může firma připravit a nabídnout takové podmínky, aby absolvent 
byl bezprostředně po ukončení absolutoria motivován k nástupu do pracovního poměru. 

Další výhodou většiny technických vyšších škol je koexistence s  příbuznou střední 
odbornou školou, neboť studenti mohou využívat velmi nákladné strojní a  přístrojové 
vybavení, specializovaný software a  vybavení laboratoří. Uvedené materiální zázemí 
vhodně doplňuje spolupráci s  oborově příbuznými firmami a  v  ideálním případě může 
vést až k  jednoduchému aplikovanému výzkumu a  prohloubení spolupráce s  dalšími 
institucemi z oblasti terciárního vzdělávání (vysokými školami, popř. výzkumnými ústavy).

Ke zvýšení úspěšnosti absolventů vyšších odborných škol jistě přispívají i zahraniční 
odborné stáže pořádané v rámci programu Evropské unie na roky 2014-2020 pod názvem 
ERASMUS+. Cílem programu je seznámit studenty s reálným prostředím firem v ostatních 
zemích Evropské unie a  pochopitelně zdokonalit odborné jazykové kompetence. 
Za  pomoci Domu zahraniční spolupráce je výhodné zorganizovat tříměsíční odbornou 
stáž během studia nebo využít nabídek pro absolventy do  jednoho roku od  ukončení 
vzdělávání.

Bohužel stejně jako technické vysoké školy, tak i  technické vyšší odborné školy se 
potýkají s  nedostatkem uchazečů. Příčin je celá řada. Od  všeobecně známé nechuti 
studovat technické disciplíny založené na  velmi nepopulárních předmětech jako je 
matematika a  fyzika, navíc spojené s  řadou náročných grafických prací, až po  výrazně 
klesající demografickou křivku. Svou roli sehrály nepřímo i  soukromé vysoké školy, 
které „odsály“ nadbytek uchazečů o  lékařské, právnické, humanitní a  ekonomické 
obory. Zhruba před deseti lety řada odmítnutých uchazečů zmíněných oborů zaplnila 
volná místa na  technických vysokých školách, a  tím nepřímo pomohla naplnit počty 
studentů na  technických vyšších odborných školách. Paradoxně i  rostoucí ekonomika 
díky příležitostným přivýdělkům a  brigádám pomáhá udržet v  tradičních vzdělávacích 
centrech (Praha, Brno, Olomouc) i studenty ze sociálně slabšího prostředí, což byli klienti 
právě vyšších odborných škol. 

Nezbývá než doufat, že Hospodářská komora, oborové svazy a  firmy, které trpí 
nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, svým tlakem na politickou reprezentaci vyvolají 
renesanci technických oborů, stejně jako tomu bylo za „první republiky“, kdy český průmysl 
a stavebnictví byly zárukou nadstandardní životní úrovně a zaměstnanosti většiny občanů.

RNDr. Jiří Homolka
vedoucí technické sekce AVOŠ 
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Vyšší odborné školy technické 
sekce AVOŠ se představují

Šaty dělají i školu

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7

VOŠ oděvního návrhářství v  Praze 7 existuje od  roku 1996. Postupnou transformací 
a úzkým spojením s praxí si získala významné místo na vzdělávacím trhu. Jako jediná 
škola v České republice nabízí vzdělávací program zaměřený na návrh a tvorbu oděvů.

Náplň studia tvoří oděvní individuální zakázková tvorba, návrhy scénických kostýmů 
včetně realizace a  digitálních podkladů pro výrobu, módní kresba, počítačová grafika 
a fashion marketing. Během studia si každý vyzkouší všechny polohy umělecké tvorby 

a  navíc se nezaměřuje pouze na  oděv, ale i  na  vše 
související – stylizaci osobnosti, přípravu módních 
přehlídek a výrobu doplňků.

Studenti spolupracují s  výrobci materiálů 
i oděvních výrobků a v rámci absolventských prací řeší 
konkrétní zakázky, např. návrhy nových dresů a oděvů 
pro českou reprezentaci žen v basketbale ve spolupráci 
s  firmou Alea Sportswear nebo návrhy nové kolekce 
pro firmu Kalas Sportswear pod názvem „Do  práce 
na  kole“. Spolupracují s  oděvní značkou  Pietro Filipi 
a  pro firmu STAP řešili uplatnění bezpečnostních  
prvků na oděvech.
Za  finanční podpory programů EU vyjíždějí studenti 
i pedagogové na zahraniční stáže, kde mají možnost 
porovnat kvalitu studia i  možnosti pracovního 
uplatnění. Každá taková zahraniční stáž je dobrou 
zpětnou vazbou pro další rozvoj školy.

Díky skvělým pedagogům, kteří dovedou 
nadchnout mladé návrháře pro náročné úkoly, a díky 

podpoře zřizovatele hl. města Prahy stoupá renomé této školy. Studenti pravidelně 
prezentují své práce v  zahraničí, v  posledních letech v  Paříži, Florencii, Miláně, 
Norimberku, Frankfurtu, Vídni, Cannes i jinde. 

Ing. Marta Chvojková
ředitelka školy

Jak se staví železnice

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín

Obor Železniční stavitelství, dříve vyučovaný pouze na střední průmyslové škole, nabízí 
od roku 1996 Vyšší odborná škola strojní, stavební a dopravní Děčín. V září 2004 jsme 
otevřeli obor Ochrana památek a  krajiny, který je zaměřen na  výchovu odborníků při 
rekonstrukci historických staveb. 

Výuka na VOŠ je zaměřena především na  získávání praktických zkušeností. Jeden 
semestr výuky je věnován souvislé odborné praxi organizované školou ve  spolupráci 

Lucie Komárková - cena PRESS AWARD
v soutěži JEANSATION 2012  Monaco
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s organizacemi a stavebními úřady, které se zabývají stavbou železnic a projektováním. 
Součástí výuky jsou i  exkurze a  praktická cvičení v  terénu. Tradicí se stávají exkurze 
do závodů DT Prostějov, Železniční a průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh nebo 
Pražského metra. Studenti mají možnost získat certifikát Krizového manažera a odborné 
zkoušky K-03 potřebné pro práci na železnici. 

Za  období téměř 20 let jsme navázali spolupráci s  předními českými firmami 
věnujícími se železničnímu stavitelství. Ty umožňují studentům vykonávat odbornou 
praxi přímo v terénu, například Strabag, Chládek a Tintěra, Infram, Insky, Skanska, GJW 
a SGJW. Dalšími organizacemi, v nichž studenti absolvují odbornou praxi, jsou stavební 
obory v  městech našeho regionu, správy chráněných krajinných oblastí a  městské 
památkové ústavy. Jednou z těchto společnosti je i Správa železničních dopravních cest, 
s níž úzce spolupracujeme při zabezpečení odborné praxe, přednášek a do budoucna 
i finanční podpory studentů. 

Tradicí se stalo i  pořádání odborných konferencí. Na  první, s  tématem kolejové 
konstrukce, za  účasti odborníků z  Německa a  Anglie, navázaly další konference řešící 
problematiku železničního stavitelství. Letos se koná již 14. ročník a rok od roku narůstá 
i počet účastníků, což svědčí o oblibě a úrovni těchto konferencí. 

Studium oboru Železniční stavitelství je v České republice ojedinělé, jsme jediná vyšší 
odborná škola s tímto zaměřením. Díky tomu naši absolventi nezůstávají po ukončení 
studia bez práce, poptávka je větší než nabídka, takže mají jistotu pracovního uplatnění.

Ing. Klaudia Novotná
zástupkyně ředitelky

Škola pro studenty, kteří chtějí v životě něco dokázat

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a  cestovního ruchu, 
Varnsdorf

Vyšší odborná škola ve Varnsdorfu se otevřela studentům v září 2004. V současnosti 
škola působí na Šluknovsku již dvanáctým rokem a studentům nabízí 7 vzdělávacích 
programů v denní i dálkové formě vzdělávání. Varnsdorfská VOŠ poskytuje nejvyšší 
úroveň vzdělání v regionu s tradičně vysokou nezaměstnaností, nízkými platy a nízkou 
průměrnou vzdělaností. Přítomnost školy v regionu a její dostupnost oceňují především 
sociálně znevýhodnění studenti. Dlouhodobě k nám dojíždějí i studenti z jiných regionů 
našeho kraje, dokonce i mimo Ústecký kraj, což je dokladem stálého zájmu veřejnosti 
o  vyšší odborné vzdělávání, stejně jako opakované ocenění „VOŠka roku“ z let 2012 
a 2013. 

Ani po dvanácti letech však nehodláme usnout na vavřínech. Škola spolupracuje 
s řadou partnerů, rozvíjí také spolupráci s firmami a institucemi v regionu. Právě jejich 
zástupci spolu se studenty a učiteli hodnotili na konferencích v letech 2012 a 2013 
realizované praxe a aktuální požadavky zaměstnavatelů. I proto jsme nedávno otevřeli 
dva nové vzdělávací programy Bezpečnostně právní činnosti a Strojírenství s využitím 
CAD/CAM technologií, které se těší velkému zájmu firem, protože na trhu práce je 
technicky vzdělaných absolventů nedostatek. 

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf je od února 2015 fakultní školou 
Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem a je první 
školou v okrese Děčín, která tento statut získala. Spolupráce sekundárního a terciárního 
sektoru vzdělávání je zvláště významná při formování nové generace techniků, podpoře 
talentovaných žáků a studentů, zvyšování kvality výuky a zájmu o studium i pro realizaci 
vzdělávacích projektů. VOŠ Varnsdorf se stala partnerem fakulty při přípravě studentů 
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pro bakalářská, magisterská a doktorská studia technického zaměření v oborech 
strojírenství, elektrotechnika a informatika. I do budoucna chceme být přední vzdělávací 

institucí na Šluknovsku a podporovat náš 
region dobře připravenými odborníky 
v  řadě technických i netechnických 
oborů.

Naši snahu kvalitně vzdělávat nejlépe 
vystihují slova absolventky dálkové formy 
vzdělávání technického oboru, matky 
tří dětí, která se pro nás milými slovy 
omluvila z oslav 10 let VOŠ ve Varnsdorfu: 
„Dobrý den,
ráda bych se zúčastnila této akce, ale 
našla jsem si nové zaměstnání až v Děčíně 
a  nemohu si teď dovolit vzít si volno na 
tento den, tak se omlouvám.
Díky oboru, který jsem vystudovala, mám 

teď práci, kterou jsem vždy chtěla dělat a hlavně je dobře ohodnocena :-).
Tímto chci ještě jednou za vše poděkovat a přeji škole, ať se daří a má skvělé studenty  
a hlavně super učitele.“
A právě pro takové studenty tady jsme a věřím, že ještě dlouho budeme.

Ing. et Bc. Petr Jakubec
ředitel školy

Nebojte se elektrotechniky – elektrotechnika se bude bát vás!

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha 9

Vyšší odborná škola slaboproudé elektrotechniky nabízí tři různá zaměření studia: 
Přenosové a síťové technologie, Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie 
a Interaktivní grafika a vizualizace. Cizí jazyky jsou vyučovány včetně odborně technického 
zaměření a naši absolventi se tak úspěšně uplatňují i na zahraničních trzích práce nebo 
u  renomovaných cizích firem se zastoupením v České republice. Absolutorium otevírá 
našim absolventům možnost pro případné další studium na vysoké škole, zvláště na ČVUT, 
jíž je naše škola školou fakultní. 

Realizací projektu Centrum celoživotního 
vzdělávání v elektrotechnice a IT získala 
naše škola v září roce 2008 učebny se 
špičkovým vybavením, které odpovídá 
nejmodernějším výukovým trendům. Pořádáme 
i videokonference pro spolupráci se špičkovými 
pracovišti např. na ČVUT.

Nové studijní zaměření interaktivní 
vizualizace a grafika dává prostor realizovat 
umělecký tvůrčí cit ve světle moderních 

technologií 21.  století. Webdesign i design výrobků, natáčení ve 2D i  3D, scénáristika, 
dramaturgie, práce s  vizuálními efekty, všechno to, čím mohou počítačové technologie 
obohatit svět umění, se u nás stává skutečností.

Ing. Marcela Davídková, CSc.
ředitelka školy

Slavnostní předávání diplomů a vysvědčení absolventům 2015

Studio interaktivních simulací
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Zemědělská sekce AVOŠ
Nejméně početnou skupinu v  Asociaci vyšších odborných škol tvoří zemědělská 
sekce. Zařazeno je do  ní celkem devět vyšších odborných škol, které většinou vznikly 
již před dvaceti lety vedle stávajících kmenových středních škol. Novým zájemcům 
o studium nabídly příležitost k prohloubení teoretické i praktické odborné složky v té 
oblasti zemědělství, v níž se daná střední škola dlouhodobě a většinou i velmi úspěšně 
profilovala: v  ekologii, lesnictví, rybářství, potravinářství, zahradnictví, venkovském 
rozvoji, zemědělském podnikání aj. 

Do sekce patří školy s výraznou vazbou na regionální specifika v široce diverzifikované 
oblasti zemědělství a  životního prostředí. Tyto školy si navíc svou dlouhodobou 
soustavnou spoluprací s  odbornou veřejností a  zaměstnavateli postupně vybudovaly 
slušné renomé i na celostátní úrovni. Jednotlivé vyšší odborné školy si nejsou konkurenty, 
neboť mají navzájem odlišné a v rámci celého systému vyššího odborného vzdělávání 
jedinečné vzdělávací programy. Základní informace o těchto školách uvádí následující 
tabulka:

Název a sídlo školy Kód a název 
oboru Vzdělávací program Forma

Vyšší odborná škola a Střední 
zemědělská škola Benešov

41-31-N/..
Zemědělství

Zemědělské 
podnikání

denní, 
dálková

Gymnázium, střední odborná škola, 
střední odborné učiliště a vyšší 
odborná škola Hořice

68-43-N/..
Veřejnoprávní 
činnost

Obnova a rozvoj 
venkova

denní, 
dálková

Střední škola zemědělská a Vyšší 
odborná škola Chrudim

16-01-N/..
Ekologie a životní 
prostředí

Správa ochrany 
životního prostředí

denní, 
dálková

Vyšší odborná škola potravinářská 
a Střední průmyslová škola 
mlékárenská Kroměříž

29-41-N/..
Potravinářství

Potravinářství 
a potravinářská 
chemie

denní, 
kombi– 
novaná

Česká zahradnická akademie Mělník, 
střední škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace

41-44-N/..
Zahradnictví

Zahradní a krajinná 
tvorba

denní, 
dálková

Masarykova střední škola 
zemědělská a Vyšší odborná škola 
Opava, příspěvková organizace

41-31-N/..
Zemědělství

Regionální politika 
zemědělství 
a obnova venkova

denní

Vyšší odborná škola a Střední 
zemědělská škola Tábor

41-31-N/..
Zemědělství Péče o krajinu denní, 

dálková

Česká lesnická akademie Trutnov, 
střední škola a vyšší odborná škola

41-32-N/.. 
Lesnictví Lesnictví denní

Střední rybářská škola a vyšší 
odborná škola vodního hospodářství 
a ekologie Vodňany

16-01-N/..
Ekologie a životní 
prostředí

Vodní hospodářství 
a ekologie

denní, 
dálková
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Rozvoj těchto škol na  konci devadesátých let a  v  prvních letech nového století 
představoval optimistický příslib do budoucna. Školy se staly významnými vzdělavateli, 
které přiváděly do  praktické výuky skutečné odborníky z  mnoha odvětví zemědělství 
a ekologie. Prestiž středních škol, s nimiž vyšší odborné školy začaly koexistovat, rostla, 
nelze však nevidět, že mnohde dynamický rozvoj vyšších odborných škol zavedené 
střední školy i zastínil. 

Zlom ve  vývoji představovaly vnější, vzájemně nekonzistentní zásahy, které 
zpomalily kvalitativní i  početní růst vyšších odborných škol. Rozhodující měrou se 
na  tom podepsal nástup nového strukturálního uspořádání vysokého školství a  jeho 
rozčlenění na tři na sebe navazující stupně. Přispělo k tomu i nejednoznačné postavení 
vyššího odborného školství a neschopnost zásadního řešení schizofrenního stavu VOŠ 
ve  vztahu k  bakalářskému stupni vysokoškolského studia. Názvy a  obsahové náplně 
mnoha nově vzniklých bakalářských studijních programů byly velmi podobné již 
stávajícím vzdělávacím programům řady VOŠ zemědělského zaměření. Problémem se 
stal i výrazný demografický pokles generace budoucích studentů na konci první dekády 
nového století. Některé VOŠ z toho důvodu začaly vytvářet společné studijní programy 
s vysokými školami, které však vznikaly paralelně k již stávajícím vzdělávacím programům 
vlastních VOŠ (Kroměříž, Mělník). To ovšem nepřineslo zdárné vyřešení všech sporných 
otázek.

Z  uvedených důvodů některé VOŠ zemědělské sekce nenaplňují plánované či 
zřizovatelem tolerované počty studentů, a proto výuku utlumují nebo pozastavují, jiné 
se potýkají s poklesem zájmu o studium. V důsledku toho se dvě z devíti škol aktivně 
nezapojují do spolupráce v rámci zemědělské sekce Asociace VOŠ.

Rozvoj škol zemědělské sekce však navzdory uvedeným skutečnostem pokračuje. 
I  nadále jednotlivé školy svou existenci obhajují a  potvrzují ve  své každodenní 
pedagogické, odborné i  organizační činorodé práci, např. aktualizací akreditačních 
materiálů, zapojením do projektů OPVK, organizací každoročních absolutorií a tvorbou 
absolventských prací, spoluprací se zaměstnavateli a odbornou veřejností, zajišťováním 
tuzemské i  zahraniční praktické výuky studentů, organizováním akcí pro širokou 
veřejnost, účastí v  oborových soutěžích, zahraničními kontakty s  oborově blízkými 
institucemi. Podstatnou rovinu tvoří také promyšlená strategie propagace jednotlivých 
škol obrácená k  potenciálním studentům, kde jsou zdůrazňovány zejména odlišnosti 
mezi studiem na VOŠ a  obdobnými studijními obory na  vysokých školách. U  vyšších 
odborných škol zemědělského či ekologického zaměření jde zvláště o  prolnutí velmi 
svébytné praktické složky vzdělání s oblastí teoretickou, které pak ve výsledku umožňují 
absolventům VOŠ efektivněji se zapojit do  pracovního prostředí a  zejména v  něm 
i úspěšně obstát. 

Tyto a  další otázky řeší ředitelé či jejich zástupci na  pravidelných setkáních 
zemědělské sekce AVOŠ, které se konají jednou za rok a představují důležitou platformu 
pro vzájemný dialog a  výměnu názorů a  zkušeností. V  poslední době je stěžejním 
tématem rovněž zapojení většiny škol do  připravovaného projektu interaktivních 
výukových materiálů. Hledání společné strategie ve  prospěch prostupnosti našich 
vzdělávacích programů do vybraných bakalářských programů činí studium na vyšších 
odborných školách atraktivnějším. Je nesporné, že i naši absolventi si zaslouží všeobecně 
uznávanou certifikaci, která bude odpovídat jejich vynaloženému studijnímu úsilí. 

PhDr. Ladislav Pytloun, PhD.
vedoucí zemědělské sekce AVOŠ
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Vyšší odborné školy zemědělské 
sekce AVOŠ se představují

Jak se učí plavat agronom

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava

Škola akreditovala obor Regionální politika zemědělství a venkova v roce 2006. Od té 
doby proběhlo několik prodloužení stávající akreditace a  v  letošním roce jsme získali 
novou akreditaci, kdy jsme upravili obsah stávajících předmětů a přidali nové, ve kterých 
jsme zohlednili další potřeby zemědělských podniků.

V  rámci projektů Rozvoj lidských zdrojů v  aplikovaném řízení a  Partnerská síť AF 
MENDELU s  komerční sférou měli studenti možnost absolvovat zemědělskou praxi 
v mnoha různých podnicích po celé ČR, zúčastnili se řady seminářů a někteří vycestovali 
i  na  stáž do  USA. V  rámci zahraničních projektů Leonardo Partnerství – Agropuzzle, 
navštívili studenti např. Řecko, Francii, Slovensko a Polsko, kde se seznámili s tamějšími 
zemědělskými farmami.

Někteří absolventi dále pokračovali ve  studiu na  VŠ, ale většina se zapojila 
do pracovního procesu. Někdo pracuje v bance, jiný na manažerské pozici v podniku, 
ale většina zůstala věrna zemědělství buď jako zaměstnanci nebo pracují na vlastních 
farmách. 

Za všechny úspěšné hovoří Josef Zemánek, DiS.
„Ihned po  absolvování studia jsem nastoupil do  podniku, 
s  nímž jsem navázal spolupráci během studia VOŠ, kdy jsem 
zde plnil povinnou provozní praxi. Ještě před absolutoriem mi 
byla nabídnuta práce pomocného agronoma se specializací 
na  tehdy se rozbíhající proces zavádění evidence hnojiv 
a přípravků ochrany rostlin s tím, že se budu postupně zaučovat 
do  funkce provozního agronoma. Tuto nabídku jsem přijal 
a v červenci 2013 jsem byl jmenován vedoucím rostlinné výroby 
ZD Mír Ratiboř. Přiznávám, že to byl pro mě šok, zvláště když 
jsem měl ze dne na den začít řídit osm zkušených traktoristů, 300 
polí o celkové rozloze 1 450 ha v 6 katastrech. K tomu všemu bylo 
třeba vyrobit obrovské množství objemného i  jadrného krmiva 
pro 1  750 kusů hovězího dobytka, který produkcí mléka tvoří 
85 % obratu družstva. Zkrátka, byl jsem hozen do vody a musel 

jsem se naučit plavat. Nebo alespoň proplouvat. Nechtěl jsem zklamat vedení podniku ani 
sám sebe, a tak jsem se pustil do práce. Vytáhl jsem sešity z dob studií na vyšší odborné škole, 
staré osevní postupy a plány a začal tvořit rostlinnou výrobu.  

Zpětně vidím, že pro mě a  mou praxi byly nejpřínosnější a  zároveň i  nejzajímavější 
předměty jako chov skotu, pěstování rostlin, management, zemědělská dotační politika, 
údržba krajiny, komunikační dovednosti a  myslivost. Poznatky z  těchto předmětů 
prohloubené praxí, samostudiem a  dnes si troufám říci i  vlastní zkušeností mě v  mé práci 
doprovázejí denně.“ 

Mgr. Šárka Krajcová
zástupkyně ředitele pro VOŠ

Absolvent Josef Zemánek, DiS.
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Zahrady v dobrých rukou

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola

Tradice zahradnického školství v Mělníku trvá více než 130 let. V  roce 1885 byla zahájena 
výuka na  Vinařsko-ovocnické škole. Od  té doby škola prošla množstvím zásadních 
proměn, směřujících postupně od  produkčního zahradnictví k  převažujícím oborům 
zahradnictví okrasného. Historie vyšší odborné školy se datuje od  roku 1996. O  vznik 
tohoto stupně vzdělání se zasloužili zejména Ing. František Smýkal, Ing. Jiří Englmaier 
a Ing. Jan Macura, tehdejší ředitel, který stál rovněž u zrodu Asociace vyšších odborných 
škol.  

Od  svého vzniku prošla vyšší odborná škola České zahradnické akademie Mělník 
různými obměnami v souvislosti s vývojem školské legislativy a s ohledem na potřeby 
okrasného zahradnictví. Hlavní studijní obsah vzdělávacího programu Zahradní 
a krajinná tvorba však zůstal stejný. Výuka je určena jak studentům denní, tak dálkové 

formy. Obsahuje přitom vzájemně těsně 
provázanou teoretickou i  praktickou složku 
studia, kde hlavními profilovými předměty 
jsou Dendrologie a péče o dřeviny, Zahradní 
tvorba a Krajinářství. Vedle toho se studenti 
vzdělávají v  projekčním a  arboristickém 
bloku. Projekční oblast je zaměřena 
na zpracování projektů zeleně soukromého 
i  veřejného charakteru. Rozvíjí se přitom 
prostorová představivost studentů, grafická 
zručnost, různé výtvarné i  počítačové 
techniky. Vyvrcholením je v  posledním 

ročníku výstava studentských projekčních prací. Arboristika komplexně provází studenty 
současnými znalostmi péče o  dřeviny rostoucí mimo les – od  výsadeb přes běžnou 
péči, techniku řezu, ochranu dřevin při stavebních činnostech až po  jejich kácení. 

Výuka je doplněna o  stromolezení, soubor 
praktických lezeckých technik používaných 
v péči o stromy.

Absolvent vyšší odborné školy ČZA 
Mělník je kvalifikovaným odborníkem 
v  oblasti projektování, zakládání a  péče 
o  zeleň, její veřejnou správu a  ochranu. 
V jeho dovednostech se prolínají teoretické 
znalosti i  praktické dovednosti v  péči 
o dřeviny, květiny, krajinu i zahradní úpravy, 

včetně estetiky, urbanismu a kunsthistorie.   
Škola spolupracuje s  řadou odborných firem či vzdělávacích institucí doma 

i  v  zahraničí, je v  úzkém kontaktu s  profesními svazy i  s  významnými zaměstnavateli 
absolventů. Pro studenty i širší odbornou veřejnost pořádá odborné kurzy a semináře, 
kde účastníci dále prohlubují své poznatky ve prospěch lepšího uplatnění na trhu práce 
(např. kurz práce s motorovou pilou a křovinořezem, kurz odborné způsobilosti pro práci 
s  jedy apod.). Pravidelně se ve škole konají i veřejné přednášky odborníků z vysokých 
škol a  z  odborných firem. Škola tím přispívá i  k  dalšímu rozvoji zahradnického oboru 
jako celku.      

Ing. Anna Richterová
ředitelka školy

Aula - přednáškový sál 

Atraktivní praktický předmět - stromolezení
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Na koníčka si vyskočím

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov

Vyšší odborná škola byla zřízena při Střední zemědělské škole v  roce 1996. Součástí 
studijního programu Zemědělské podnikání je i povinná půlroční odborná zahraniční 
stáž, kterou studenti absolvují ve druhém ročníku. Tyto zahraniční praxe zajišťuje vedení 
školy ve spolupráci s partnerskými školami ve Velké Británii, Norsku, Dánsku, Švédsku, 
Lucembursku, Rakousku, Nizozemí a  Finsku. Proto škola klade velký důraz na  výuku 
anglického a  německého jazyka, a  to nejen všeobecného, ale i  odborného. Studenti 
jsou umísťováni na  pečlivě vybrané rodinné farmy nejrůznějšího zaměření, kde se 
věnují pěstování zemědělských plodin, chovu hospodářských zvířat, ekologickému 
pěstování zeleniny či bylinek. Cílem těchto stáží je procvičit si a  upevnit znalosti 
z  předchozího studia, získat nové odborné dovednosti a  zdokonalit se v  cizím jazyce 
zejména po odborné stránce. Studenti si po celou dobu vedou deník praxe, kde detailně 
zapisují průběh stáže a  dokumentují ho fotografiemi. Díky nově nabytým odborným 
a jazykovým znalostem nacházejí naši absolventi velmi dobré uplatnění na trhu práce 
nejen v České republice, ale i v zahraničí.

PaedDr. et Bc. Ivana Dobešová
ředitelka školy

Zázemí pro výuku praxe na Pomněnicích
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Humanitní sekce AVOŠ
Humanitní sekce AVOŠ sdružuje 20 vyšších odborných škol širokého studijního spektra. 
Pestrá škála oborů je důkazem bohatých možností vyššího odborného vzdělávání, 
počínaje studiem sociální problematiky (sociální práce, sociální pedagogiky), přes 
veřejnou správu, ekonomicko-právní obory, informační technologie, publicistiku až 
po  umělecké obory, grafiku, oděvní a  designové zaměření, restaurování, herectví 
apod. Podrobné informace o  jednotlivých „humanitních“ vyšších odborných školách 
a  vzdělávacích programech najdete v  odkazech na  webových stránkách AVOŠ (www.
asociacevos.cz /adresy-hum.php).

Dvacet let vyššího odborného vzdělávání včetně předchozích pilotních projektů 
již představuje dostatečnou zkušenost, životaschopnost a  perspektivu tohoto typu 
vzdělání, kterému se též dávají přívlastky profesní, praktické apod. Vyšší odborné 
vzdělávání představuje ojedinělou reformní součást vzdělávací soustavy České 
republiky, která vznikla jako alternativa vysokoškolského vzdělávání. Široká škála oborů 
a  úroveň absolventů je rovněž důkazem všeobecné uplatnitelnosti na  trhu vzdělání, 
zároveň i dokladem vysoké konkurenční schopnosti při uplatnění na trhu práce. 

Dovolte mi, abych postavení, tradici a úroveň humanitně zaměřeného VOV představil 
na příkladu oboru sociální práce. VOŠ a vysokým školám (dále jen VŠ) s tímto zaměřením 
se povedl již před mnoha lety ojedinělý postup, a  to přímá odborná spolupráce 
akademického prostředí vysokých škol a  profesního, praktického přístupu vyšších 
odborných škol ve  formě odborné asociace – Asociace vzdělavatelů v  sociální práci 
(ASVSP). Ta je vynikajícím příkladem samoregulačního přístupu k  zajištění kvalitního 
vzdělávání v příslušném oboru. 

ASVSP sdružuje na dobrovolné bázi právní subjekty vyšších odborných a vysokých 
škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci.  

Základním pilířem činnosti ASVSP je udržování a  zlepšování odborné úrovně 
vzdělávání v  sociální práci v  České republice. Členské školy se dlouhodobě snaží 
na  společné bázi konzultovat a  zkvalitňovat vzdělávání v  sociální práci. Cílem je, aby 
členské školy poskytovaly srovnatelnou podobu vzdělání pro širokou škálu nabídky 
a výkonu sociální práce v České republice. 

ASVSP je i  velmi důležitým partnerem Ministerstva práce a  sociálních věcí při 
koncipování rozvoje sociální práce a zajištění odpovídající úrovně vzdělání. 

Nejvýznamnějším nástrojem k  dosahování a  naplňování výborné a  srovnatelné 
úrovně vzdělávání v sociální práci jsou tzv. „Minimální standardy vzdělávání v sociální 
práci“. Tyto standardy jsou nejen společně vytvářeny a inovovány, ale zároveň je jejich 
naplňování následně na  jednotlivých školách porovnáváno pomocí tzv. „konzultací“. 
Členy konzultačních skupin jsou pak vysoce odborně zdatní pedagogičtí pracovníci 
z jednotlivých členských vyšších odborných a vysokých škol. 

Konzultace přispívají k  výměně názorů mezi členskými školami, respektování 
minimálních standardů vzdělávání v sociální práci, průběžnému ověřování aktuálnosti 
standardů podporující rozvoj oboru sociální práce v  měnících se podmínkách vývoje 
společnosti včetně zahraničních zkušeností, posilování kooperace jednotlivých škol 
i jednotlivých odborníků. 

Udržování a  zvyšování úrovně vzdělávání v  sociální práci prostřednictvím ASVSP 
je unikátním příkladem propojení odborného akademického přístupu vzdělávání 
s  profesním, praktickým přístupem. Tento odborný profesní přístup představuje 
i dobrý návod, že nikoli zdůrazňování rozdílů mezi vysokoškolským a vyšším odborným 
vzděláním, ale jejich produktivní kooperace je velmi prospěšnou cestou ke zlepšování 
úrovně vzdělávání v České republice. 

Ing. Milan Johanis
vedoucí humanitní sekce AVOŠ
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Vyšší odborné školy humanitní 
sekce AVOŠ se představují

Panenky s osobností

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6

Škola nabízí vzdělávací program Sociální pedagogika, který vznikl na základě experimentu 
Sdružení škol vyššího studia v roce 1992. Mezinárodní podporu obdržel v rámci projektu 
MŠMT Renewal of the Education System of the Czech Republic v roce 1997. Jsme jedni ze 
zakládajících členů Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Na základě požadavků 
zaměstnavatelů a zřizovatelů mateřských škol byl nově koncipován a v roce 2008 otevřen 
program Předškolní a mimoškolní pedagogika.

V oblasti sociální pedagogiky jsme s partnerskou školou v Regensburgu realizovali 
v uplynulých letech 10 projektů  výměnných praxí studentů, např. projekt Muzikoterapie 
a  pohybová terapie u  seniorů, Práce s  lidmi s  handicapem, Práce pro seniory 
ve stacionářích. V roce 2015 naši studenti absolvovali měsíční stáž v anglickém Plymouthu 
a ve španělské Seville v zařízeních sociální péče. V projektu Výchova k toleranci a respektu 
v MŠ a ZŠ - Persona Dolls se pedagogové a studenti pedagogických oborů učili pracovat 
s panenkou, která má originální životní příběh a přináší do dětského kolektivu konkrétní 

téma s  diskriminačním potenciálem (např. 
tělesná odlišnost, jazyk, barva pleti apod.). 
Panenka usnadňuje komunikaci dospělého 
s dětmi, její využití kombinuje hravou formou 
sdílení zážitků dětí a  zprostředkování témat 
aktuálních a  složitých. Součástí projektu je 
praxe v  dětské skupině v  mateřské nebo 
základní škole a  její rozbor na  základě 
pořízených videonahrávek. 

Škola disponuje od roku 1994 Centrem volného času pro děti a mládež M. Montessori. 
Vedle odborné praxe studentů naší školy zde probíhají semináře pro pedagogy a další 
zájemce pro českou i zahraniční odbornou veřejnost. Ke škole patří víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem a večerním osvětlením. Studenti mohou na škole využívat vlastní 
informační středisko, studovnu a knihovnu s více než 12 000 odbornými publikacemi. 

PhDr. et Mgr. Pavel Drtina
ředitel školy

Ve škole i po škole zpívej jako KOS

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Škola má ve vzdělávání pedagogů více než 110 let dlouhou tradici, jmenovitě od roku 
1905. Je jedinou školou svého typu ve  východočeském regionu a  jedinou vyšší 
odbornou školou se studijním programem Pedagogika specifických činností ve volném 
čase v České republice. 

Na  základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o  právech 
dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO. Pořádáme semináře 

Panenky s osobností
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poukazující na potřebu omezování negativních jevů ve společnosti a snažíme se o aplikaci 
projektů do  praktických činností. Zapojujeme se i  do  celostátních charitativních akcí, 
jako jsou například Bílá pastelka, Světluška nebo Svátek s Emilem; úzce spolupracujeme 
se školami a zařízeními pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Již několik let 
těmto dětem zajišťujeme v rámci odborné praxe osobního asistenta.

Výchovně-vzdělávací proces směřuje k  rozvoji odborných vědomostí i  dovedností 
studentů a studentek – budoucích učitelek mateřských škol, vychovatelek a pedagogů 
volného času, připravovaných rovněž na výchovu jedinců se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Studenti získávají základní poznatky z  odborných předmětů, jako jsou 
pedagogika, psychologie, pedagogická praxe, výchovy a  jejich disciplíny, speciální 
pedagogika apod., a učí se je aplikovat v pedagogickém procesu. Současně si osvojují 
speciální dovednosti z výchov a „pedií“ pro práci s handicapovanými. Vysoké procento 
našich absolventů úspěšně přijatých na  vysoké školy, jejich uplatnění na  trhu práce 
a  nakonec i  zájem samotných uchazečů o  naše studijní obory nasvědčují tomu, že 
vzdělávací koncepce byla zvolena a zpracována dobře.
V  mimoškolní činnosti vykazuje škola velkou škálu aktivit a  velmi dobré výsledky 
v  soutěžích, které jsou zaměřeny z  větší části na  výchovy. Nejvýrazněji v  této oblasti 
vystupuje smíšený pěvecký sbor KOS. Úspěšně se prezentuje na festivalech a sborových 
soutěžích u nás i v zahraničí, na nichž se tradičně umisťuje na předních místech. Sbor 
získal stříbrné pásmo na mezinárodním festivalu v Montreaux ve Švýcarsku, první místo 
v Praze na Mezinárodním festivalu mládežnických sborů a zlaté pásmo na Mezinárodní 
sborové soutěži v  Budapešti. KOS koncertoval též v  Německu, Nizozemí, Belgii, Itálii, 

Polsku a  na  Slovensku. V  roce 2008 
absolvoval koncertní turné v  Kanadě, 
v  roce 2016 v  USA. Vystupoval čtyřikrát 
v  rámci mezinárodního operního festivalu 
Smetanova Litomyšl.

Významná je mezinárodní spolupráce 
školy. V  rámci projektu mobilit Erasmus+ 
odjíždí skupina studentek v  dubnu 2016 
na odbornou praxi do Portsmouthu.

Smyslem naší práce je vzdělávání 
kreativního pedagoga, který má 

sebevědomí, komunikativní schopnosti, odborné znalosti, speciální dovednosti 
a především – má rád děti a umí si s nimi hrát.

Mgr. Stanislav Leníček
ředitel školy

V Pidivadle to žije!

Vyšší odborná škola herecká, Praha

Herec nepotřebuje jen scénu, jeviště, na kterém odehraje představení, ale i zázemí, něco 
jako domov. Divadlo, to jsou především lidé: režisér, osvětlovač a zvukař, paní pokladní 
a hlavně herečtí kolegové. Divadelní představení je kolektivní záležitost na straně tvůrců, 
ale i diváků. Prioritou naší školy je zveřejňovat vše, co jsme studenty herectví naučili. 
Využíváme simulovaný divadelní prostor Pidivadla, které slouží škole již šestnáct let. 
Je to krásný pocit zažít premiéru, sledovat studenty, jak svoji postavu propracovávají, 
jak hledají v té postavě sami sebe, jak pokorně přijímají režisérovy připomínky a jak se 
potom společně radují z každého představení. Výsledky naší pedagogické a umělecké 

VOŠP a SPgŠ Litomyšl
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práce vidí každý rok téměř deset tisíc diváků. Tisíce párů rukou tleskají těm, kteří se 
pod vedením režisérů Jana Nebeského, Jana Kačera, Ivana Rajmonta, Michala Langa, 
Heleny Glancové, Viktorie Čermákové, Ondřeje a Kryštofa Pavelkových, Věry Hrajtové, 
Otakara Koska nebo Davida Czesány odváží zbavit se trémy a postavit se na „prkna, 
která znamenají svět“. Žánrů, jež se střídají na jevišti Pidivadla, je celá řada, od pohádek 
přes muzikál, hudební komedii, kabaret, adaptace literárního textu, frašku, detektivku, 
commedii dell‘ arte, situační komedii, absurdní drama, aktovky, až po improvizace či 
autorské projekty. Některé hry byly dokonce uvedeny v české premiéře. Rekordmany 
mezi uváděnými dramatiky jsou William Shakespeare a Anton Pavlovič Čechov.

     Občas se snažíme dát šanci některým našim absolventům, kteří mohou v Pidivadle 
nastudovat inscenaci, jež obohatí náš repertoár o profesionální herectví. V současnosti 
divákům přinášíme představení Masáž obličeje, příležitost pro naši absolventku Báru 
Mošnovou. Své první angažmá získala v jihlavském Horáckém divadle, kde hrála v Baladě 
pro banditu, v nynějším angažmá v Divadle na Fidlovačce zaujala rolí Lízy, za niž byla 

nominována na cenu Thálie.
Od samého začátku jsme se snažili 

v naší škole o něco víc, o určitý nadstandard, 
který by rozšířil možnosti uplatnění našich 
absolventů. Přidali jsme modul moderování a 
vyplatilo se to. Naše absolventy-moderátory 
Terezu Kostkovou, Laďku Něrgešovou, Míšu 
Jadrnou či Kláru Doležalovou můžete vidět 
a slyšet na veřejných i soukromých stanicích 
televizních i rozhlasových. Aleš Cibulka 
se během krátké doby vypracoval na 

výborného moderátora v Českém rozhlase i v České televizi. Píše skvělé biografické knihy 
o hereckých hvězdách meziválečného období a nově se stal programovým ředitelem 
TV Barrandov. Lukáš Hejlík obohatil naši kulturu o pořad LiStOVáNí, v němž společně 
se svými kamarády herci představuje po celé republice v originálních scénických 
čteních nové knížky, často za účasti českých i zahraničních autorů. Vystupují ve školách, 
spolupracují s knihovnami a své mladé posluchače a diváky motivují ke čtení. 

Jak je vidět, herectví je víc než pouze interpretační umění, je víc než dobré řemeslo. 
Zajímavé je, že řada našich studentů je nadána pro různé umělecké profese. Naším 
úkolem je jejich talent objevit, kultivovat a profesionalizovat. 

PhDr. Věra Kmochová
ředitelka školy

Textilka + Šuřka = 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, Brno

Dnešní Střední škola umění a  designu a  Vyšší odborná škola Brno vznikla 1. 1. 2012 
sloučením dvou brněnských škol (pro znalce a  pamětníky „Textilky“ se „Šuřkou“, takto 
Školou uměleckých řemesel). VOŠ Brno nabízí obory Oděvní a  textilní design a  tři 
restaurátorské obory se zaměřením na  keramiku, nábytek a  malířské a  dekorativní 
techniky. V roce 2014 proběhla u všech oborů kompletní inovace vzdělávacího programu 
umožňující studentům plánovanou propustnost do  bakalářského studia. Škola má 
své absolventy a  partnerské organizace v  Anglii, Francii, Holandsku, Itálii, Německu, 
Rakousku, Švýcarsku a USA.

VOŠ oděvního designu navazuje na tradici Vyšší tkalcovské školy v Brně, která byla 
založena 25. října 1860 jako první vyšší odborná škola v Rakousko-Uhersku. V současné 

Médeia
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době se studium zaměřuje na  oděvní design pro individuální a  scénický kostým.  
Studenti se připravují na tvorbu originálních modelů i kolekcí pro sériovou výrobu. Praxi 
a pozdější uplatnění získávají jak v  módních salonech, tak ve  firmách zabývajících se 
konfekční výrobou. Výuka scénického kostýmu zahrnuje všechny žánry od činohry přes 
operu a balet až k výrazovému tanci a pohybové performanci.

Profese restaurátora byla dříve oceňována spíše jen v  rovině dobře zvládnutých 
řemeslných dovedností, nutných k obnově historických objektů, dnes však restaurování 
zažívá renesanci. Tato profese je ale mnohem rozmanitější. Na  řemeslné dovednosti, 
které získají studenti během prvního roku, staví rozsáhlé znalosti z  humanitních 
a  přírodovědných oborů. Uplatnění a  praxi získávají studenti v  českých a  moravských 
galeriích, muzeích, restaurátorských firmách, ale také stále častěji v zahraničí.

Mgr. Petr Polášek, DiS.
zástupce ředitele pro VOŠ

Snoezelen? Snoezelen!

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory

Ostravská vyšší odborná škola sociální vznikla v roce 1996 jako první státní škola 
na Moravě a ve Slezsku. I když tedy nejstarší, škola sídlí v nově zrekonstruované 
bezbariérové budově a nabízí v moderně vybavených učebnách studium v oboru 
Sociální práce a sociální pedagogika ve všech třech formách vzdělávání: denní, dálkové 
a kombinované. Naší pýchou je multifunkční sál s konferenčním zázemím, informační 
centrum s knihovnou, galerie Svět a jedinečná multismyslová učebna – snoezelen, 
kterou jsme otevřeli 24.  února 2014. Není to jen krkolomné slovo, které se objevilo 
v 70. letech minulého století v Nizozemí, je to prostor pro stimulaci smyslů, ale i místo 
setkávání, místo pro radost. Instalovali jsme v něm prostředky aktivizující zrakové, 
čichové, sluchové a hmatové podněty, může tak sloužit pro lidi s mentální retardací 
a  kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra, s demencí. Vyloučeno 
není užití při paliativní péči, tlumení chronických bolestí. Zjistili jsme, že aplikování 
snoezelenu se nově zkouší také v souvislosti s psychiatrickými pacienty. Snoezelen jsme 

začali využívat pro názornou výuku odborných 
předmětů (Gerontologie, Občané se zdravotním 
postižením). Postupně školíme tým našich 
učitelů a do budoucna se chceme stát nositeli 
a šiřiteli myšlenky, na níž je snoezelen založen. 

Studenti i pedagogové se zapojují po celý 
školní rok do mnoha komunitních i charitativních 
aktivit. Studenti se aktivně účastní sbírky Bílá 
pastelka, Tříkrálová sbírka, Červená stužka. 
Podporujeme také potravinovou banku 
ČR. Studenti působí v řadě organizací jako 

dobrovolníci. Někteří z nich již byli vyhodnoceni v různých oblastech jako dobrovolníci 
roku. V předvánočním čase se všichni těšíme na vánoční jarmark, na kterém prodávají 
a prezentují své výrobky klienti sociálních zařízení. Součástí jarmarku je Svačinkový den, 
kdy studenti nabízejí kolegům své kulinářské výrobky. Výtěžek z  prodeje je věnován 
organizaci ADRA. Spojení teorie s praxí patří k prioritám naší školy.

Každoročně pořádaná odborná konference je příležitostí pro setkání studentů, 
pedagogů a odborníků z praxe. Letos jsme např. připravili konferenci na téma Proměny 
sociální práce, na které vystoupí prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc., PhDr. Melanie 

Multismyslová učebna - snoezelen
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Zajacová a další odborníci na sociální práci. Vzdělávání je doplňováno studentskými 
minikonferencemi, odbornými workshopy, přednáškami, semináři, otvírány jsou 
tematicky zaměřené výstavy a studenti soutěží v různých disciplínách.

Na zahraniční stáže vyjeli naši studenti do téměř všech zemí EU. V rámci projektu 
mobility ERASMUS+ vysíláme studenty na odbornou praxi na Slovensko a do Polska, 
čímž mají možnost poznávat sociální systémy v okolních zemích. Díky všem těmto 
aktivitám našlo uplatnění v oboru 79,80 % absolventů a ve studiu na vysokých školách 
pokračuje zhruba čtvrtina absolventů.

Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro VOŠS

Jsme tady pro vás

Soukromá vyšší odborná škola sociální, Jihlava

Vzdělávací program Sociální práce jsme poprvé nabídli veřejnosti ve školním roce 
1996/1997. Efektivnost výuky zdůrazňuje pozitivní zpětná vazba z pracovišť praxe 
a rovněž úspěšnost čerstvých absolventů školy na trhu práce. Cílem dalšího vzdělávacího 
programu Předškolní a mimoškolní pedagogika je příprava pedagogických pracovníků 
pro výkon pedagogické profese i pro kvalitní osobní život. Naše škola klade důraz na 
výchovu stabilní osobnosti sociálního pracovníka i pedagoga, jejichž postoje odpovídají 
etickému kodexu sociální práce a naplňují rovněž poslání pedagogické profese. Chceme 
vybavit budoucí absolventy komunikačními dovednostmi pro jednání s klienty, pro 
výcvik v sociální terapii a  pedagogice, v prevenci negativních jevů a ve výchově ke 
kvalitnímu životnímu stylu. K naplnění těchto cílů studenti organizují celou řadu akcí: 
charitativní plesy a společenská odpoledne pro seniory, vánoční a mikulášské večírky. 

V roce 2013 jsme připravili konferenci Sociální práce 
ve zdravotnictví a v témže roce studenti otevřeli 
v Telči Letní kavárnu potmě. V rámci poradenských 
činností studenti pomáhají seniorům s předběžnými 
výpočty jejich důchodů a pro zájemce provozují 
poradnu o sociálních dávkách. Připravili pobyt 
pro děti z Dětského domova v Humpolci. Velkému 
zájmu studentů i  veřejnosti se těší pravidelný 
Týden romské kultury. Jak je vidět jen z namátkou 
uvedených aktivit, nejsme tady sami pro sebe, jsme 
a budeme tady především pro vás.

Mgr. Marcela Křivánková
ředitelka školy

Charitativní akce školy
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Zdravotnická sekce AVOŠ
Třicet čtyři vyšších odborných škol zdravotnických tvoří největší část členské základny 
škol, které jsou sdruženy v Asociaci VOŠ. Většina členských škol koexistuje ve spojení se 
střední školou a nabízí tak vítanou možnost navazujícího tříletého studia zakončeného 
absolutoriem zejména absolventům středních zdravotnických škol. Vyšší odborné školy 
zdravotnické jsou specifickým segmentem vyššího odborného vzdělávání z  několika 
důvodů:
1. Vzdělávají studenty v  několika tzv. regulovaných povoláních, která jsou vázána 

evropskými směrnicemi a  musí tak splňovat především požadavky na  kvalitu 
a  délku odborné praxe ve  zdravotnických zařízeních s  důrazem na  odborné 
kompetence, na  něž je vázána práce bez odborného dohledu (nejžádanějším 
oborem je diplomovaná všeobecná sestra).

2. VOŠ zdravotnické produkují v rámci členské základny Asociace VOŠ nejvyšší počet 
absolventů právě v  oboru diplomovaná všeobecná sestra (1/4 všech absolventů 
VOŠ) a  vyšší zdravotnické školy tak tvoří nejsilnější pilíř asociace jak na „vstupu“ 
(nejvyšší počet přijatých do  1. ročníku), tak i  na „výstupu“ (94 % absolventů se 
uplatní v praxi).

3. VOŠ zdravotnické mají právě díky podobným oborům na  středoškolské úrovni 
nadstandardní technické a materiální vybavení včetně odborného zázemí, ať už jde 
o lékaře, laboranty, techniky a další odborníky ze zdravotnického terénu. Výraznou 
roli hraje také tradice a zkušenosti tzv. zavedených škol v jednotlivých regionech.

4. VOŠ zdravotnické jsou jedinečné tím, že vzdělávají profesní odborníky výlučně 
ve zdravotnických profesích a tyto profese nemohou být vzdělávány v jiném typu 
VOŠ. 

Situaci zdravotnických vyšších odborných škol komplikuje „dvoukolejnost“ vzdělávání, 
k níž došlo spuštěním bakalářských programů diplomovaná všeobecná sestra na VŠ, což 
vedlo k duplicitě s identickým, již dříve existujícím, vzdělávacím programem na vyšších 
odborných školách. 

Vyšší odborné školy zdravotnické prošly v  uplynulých sedmi letech nejtěžším 
obdobím v historii své existence. Dvakrát byly ohroženy novelou zákona o nelékařských 
povoláních. V  roce 2011 bylo snahou Ministerstva zdravotnictví vyjmout ze zákona 
vzdělávání všeobecných sester, o  dva roky později byly ke  zrušení vybrány navíc 
některé klíčové asistentské obory. K  záchraně nejen VOŠ zdravotnických, ale obecně 
vyššího odborného vzdělávání přispěla petiční akce, kterou zorganizovala v  září 2013 
Asociace vyšších odborných škol pod záštitou Senátu. Díky podpoře veřejnosti a  více 
než 34 tisícům nasbíraných hlasů se podařilo vyšší školy v zákoně udržet a postupně jim 
vrátit kredit legitimní existence. 

Ke  snaze najít prostupnost mezi vyšším odborným vzděláním a  bakalářskými 
programy přispěl projekt 12 zdravotnických škol ČR s  názvem Inovace vzdělávacích 
programů VOŠ v  oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, 
farmaceutický asistent, zdravotní laborant, zubní technik a dentální hygienistka. Projekt 
byl realizován v  letech 2012-13 a  jeho hlavním cílem bylo zkvalitnit přípravu oborů 
z  hlediska potřebnosti praxe a  umožnit lepší prostupnost mezi vyššími odbornými 
a  vysokými školami. Konkrétním výsledkem projektu s  vysokou přidanou hodnotou 
bylo zpracování 44 žádostí o  akreditaci inovovaných vzdělávacích programů pro 
Akreditační komisi VOV. V  současné době jsou pro zdravotnické školy velkou výzvou 
mezinárodní projekty v  programu Erasmus+. Studenti a  učitelé si v  průběhu mobilit 
a  během recipročních odborných praxí v  členských státech Evropské unie vyměňují 
zkušenosti v oblasti ošetřovatelské péče a absolvováním jazykových kurzů zlepšují své 
komunikativní dovednosti tolik potřebné ve stále více multikulturní Evropě. 
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Po celou dobu své existence připravují vyšší odborné školy zdravotnické profesionály 
v  klinických a  technických oborech, bez kterých se české zdravotnictví jednoduše 
a prostě neobejde. Právě oni vedle středoškolských profesí saturují zdravotnický terén. 
Na Ministerstvu zdravotnictví je připravena již třetí verze zákona, která může po deseti 
letech vrátit důstojnost, důvěru a  hlavně prestiž žádaným zdravotnickým profesím 
a  zachránit naše nemocnice před akutním nedostatkem kvalitních zdravotnických 
pracovníků. Stále ještě máme nejuniverzálněji připravené sestry v  Evropě, které nám 
okolní státy závidí. Měli bychom mít ale na paměti, že chybět budou především nám.

PhDr. Karel Štix
vedoucí zdravotnické sekce AVOŠ

předseda Asociace zdravotnických škol ČR

DePaul University School of Nursing, Chicago, Illinois: Reflexe 
z mezinárodní spolupráce

V prosinci 2015 vycestovali studenti z DePaul University School of Nursing v Chicagu již 
počtvrté do srdce Evropy, aby získali bezprostřední zkušenosti z ošetřovatelství v jiné 
zemi. Navštívili jsme různá zdravotnická zařízení počínaje Fakultní nemocnicí Univerzity 
Karlovy v Praze a konče Nemocnicí České Budějovice. O geriatrické péči a sociální 
politice jsme diskutovali s ředitelem Domu pro seniory Máj v Českých Budějovicích 
a s  ředitelem strakonické okresní nemocnice MUDr. Tomášem Fialou, MBA, o cílech 
a poslání jmenovaného zařízení. Navštívili jsme oddělení následné péče včetně úseku 
DIOP (dlouhodobá intenzivní péče o pacienty v tzv. bdělém bezvědomí), které se nachází 
ve zmodernizovaném pavilonu NORD. Nemocnice zde poskytuje péči nemocným 
po odeznění akutní fáze onemocnění a ve stabilizovaném stavu. Cílem péče je návrat 
pacientů do domácího prostředí a zlepšení soběstačnosti.

Pochopitelně jsme všechen čas netrávili 
jen odbornými diskuzemi. Abychom 
lépe poznali své hostitele, připravili 
pro nás studenti a studentky Střední 
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy 
zdravotnické v Českých Budějovicích 
několik překvapení. Společně jsme 
zdobili (a snědli!) vánoční cukroví, 
poslouchali vánoční koledy a došlo 
i na vánoční zvyky jako třeba házení 
střevícem. Byl to jedinečný večer, plný 
smíchu a pohody, o jakém se nám ani 
nesnilo. A jak na svůj pobyt vzpomínají 
sami studenti?

 „Návštěva Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích byla zlatým hřebem našeho pobytu. 
Učitelé i studenti byli velmi vstřícní a naučili nás tolik o jejich všeobecném zdravotním 
systému. ZAMILOVALI jsme si české vánoční tradice…“

„Bylo skvělé, že jsme se mohli setkat se studenty a učiteli … Dozvěděl jsem se o podobnostech 
i rozdílech mezi našimi studijními programy. DÍKY ještě jednou za to, že jsme vás mohli 
navštívit...“

Společné zdobení vánočního cukroví
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„Nejvíc mě překvapilo, jak je odborná praxe začleněna do studia. Kéž bychom v USA mohli 
tento příklad následovat! Líbilo se mi, jak jsou Češi šikovní a vstřícní. Byla to skvělá zkušenost!“

„Na tento pobyt nikdy nezapomenu. Byla jsem v Evropě poprvé, a překvapil mě nejen 
zdravotní systém, ale i kultura, umění, architektura a krásy této země. Všichni ve škole byli 
neuvěřitelně pohostinní a vstřícní. Přesvědčila jsem se, že Češi jsou v lékařské péči dokonalí!“

„Skutečně jsem si pobyt užil a oceňuji Českou republiku za její postupy ve zdravotnictví. VELMI 
se mi líbila dynamická atmosféra ve zdravotní škole a možnost komunikovat se studenty...“

Už nyní se těšíme, že se v prosinci vrátíme s další skupinou studentů. Zatím máme více 
než 20 dychtivých žadatelů, což je nový rekord! Je naším největším přáním pokračovat 
v navázané spolupráci se sesterskou zdravotnickou školou v Českých Budějovicích a dále 
ji prohlubovat.

Dr. Linda A. Graf, DNP, APN, CNM
Assistant Clinical Professor/Certified Nurse-Midwife

DePaul University School of Nursing
Chicago, IL

Dr. Ronald A. Graf, PhD, APN, FNP-C
Associate Clinical Professor/Family Nurse Practitioner

Associate Director, DePaul University Doctorate of Nursing Practice Program
DePaul University School of Nursing

Chicago, IL
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Vyšší odborné školy zdravotnické 
sekce AVOŠ se představují

Světová škola má nemocnici pro plyšáky 

Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno

Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně na Kounicově ulici je výjimečná filosofií, s níž 
vychovává budoucí zdravotnické pracovníky. Každý student dostane prostor projevit se 
a meze se nekladou žádné iniciativě, která se ubírá správným směrem. Důraz je kladen 
na  morální a  životní hodnoty studentů tak, aby vnímali hlavně srdcem svůj pozitivní 
vztah k vybranému povolání a k člověku samotnému.

V řadě předmětů, např. ve výchově ke zdraví, veřejném zdravotnictví, komunikaci, 
psychologii, sociologii, ošetřovatelství, multikulturním ošetřovatelství, komunitní 
a  domácí péči, vedeme studenty k  respektování lidí s  odlišnými názory, k  pohledu 
na svět s rozdílným kulturním zázemím, k reflexi na ekonomickou, politickou, technickou, 
kulturní a ekologickou provázanost současného světa. 

Ve  školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do  projektu Světová škola. Certifikát 
Světová škola uděluje společnost Člověk v  tísni ve  spolupráci s  dalšími nevládními 
neziskovými organizacemi. Po ročním plnění všech úkolů jsme 12. června 2014 v Praze 
slavnostně tento titul obdrželi. Tímto oceněním se v současné době pyšní několik českých 
základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Hlavní myšlenka 
projektu podporuje vzdělávání a  přípravu studentů na  reálný život v  globalizovaném 
světě a  opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.
Přesně v  tomto duchu jsme se rozhodli přispět ke  snížení dětských úrazů s  důrazem 
na jejich prevenci. V dubnu 2016 se v improvizované nemocnici zvířátek děti předškolního 

věku a  žáci prvních a  druhých tříd ZŠ 
naučí, jak se chránit před úrazy a  jak 
postupovat při zranění. Věříme, že naše 
nemocnice pomůže snížit dětskou 
úrazovost v  České republice, která patří 
k  nejvyšším v  Evropě. Letos bude akce 
obohacena dalším projektem, ukázkami 
tzv. polní nemocnice, která by měla dětí 
poučit o  zdravotnické péči v  zemích 
zasažených přírodními katastrofami či 
válečnými konflikty.

Děti navštíví improvizovanou Nemocnici zvířátek v  roli rodičů svých „zraněných“ 
plyšových zvířátek a  zapojí se do  jejich ošetřování. Od  studentů školy v  roli lékařů 
si poslechnou, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a  jak je mají chránit před 
dalším úrazem. V  nemocnici budou ambulance, čekárny a  centrální příjem, lékárna či 
rentgen jako ve  skutečné nemocnici. Studentky naší školy v  roli sestřiček pomohou 
dětem překonat ostych v neznámé situaci. Před vchodem do nemocnice bude přistaven 
vůz rychlé záchranné pomoci a děti se v něm dovědí, jak se zachovat v případě nehody 
a jak se poskytuje první pomoc.

Nemocnice pro plyšáky
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Cílem projektu je upozornit děti hravou formou na to, používat ochranné pomůcky, 
např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení, jak dbát na rady dospělých, hlavně však 
jak chránit zdraví malých, nejen plyšových, pacientů.

Mgr. Lada Nováčková 
zástupkyně ředitele

Zuby - zoubky - zoubečky

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem

Škola poskytuje vzdělání v  oborech diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný 
farmaceutický asistent, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný zdravotní laborant, 
diplomovaný zdravotnický záchranář a diplomovaný zubní technik.

Prvořadým úkolem školy je kvalitní příprava studentů jak po  stránce teoretické, 
tak hlavně praktické. K  tomu přispívá nejen samotná výuka, ale i mimoškolní aktivity, 
zejména účast studentů v regionálních, celostátních i zahraničních soutěžích. V soutěži 
DENT CUP v  r. 2011 obsadila studentka Nella Kupkovská 1. místo. Student Jaromír 
Drkal úspěšně reprezentoval Českou republiku na soutěži při výstavě DENTAL WORLD 
v Budapešti. V Londýně náš absolvent Petr Myšička zvítězil společně se svým partnerským 
stomatologem v soutěži Aesthetic Dentistry Awards 2015 a Aesthetic Dental Technician 
2015 UK. Velké poděkování patří i pedagogům, kteří se podíleli na jejich profesní přípravě.

Studenti se zapojují do osvětové činnosti tím, že pořádají přednášky s praktickým 
nácvikem správného čištění chrupu pro děti předškolního a školního věku a těhotné ženy, 
učí děti i dospělé správným postupům při provádění první pomoci, na mnohých veřejně 
pořádaných akcích zajišťují zdravotní dozor, jsou členy profesionálních záchranářských 
týmů. Již několik let spolupracují s Besipem na zajištění akcí, jako např. Safety Road, Den 
pro kamiony nebo Dopravní soutěže pro žáky základních škol.  

Škola je zapojena do  řady regionálních i  mezinárodních projektů. V  roce 2014 byl 
úspěšně zakončen tříletý mezinárodní projekt Ziel 3, ve  kterém byla škola partnerem 
německým zdravotnickým i  vzdělávacím institucím. Ze strany studentů byl projekt 
velice pozitivně hodnocen nejen proto, že si prakticky procvičovali němčinu, ale navázali 
s německými kolegy četná přátelství. Angličtinu si zase oprášily studentky na projektu 
Erasmus+, když pracovaly v domovech pro seniory s demencí v Plymouthu.

Díky výuce těsně propojené s  praxí se v  posledních letech zvyšuje zájem o  naše 
absolventy v  zahraničí. Zubní laboratoř pana  Schütze v  Oberfrauendorfu umožňuje 
absolvování odborné praxe zubním technikům, kteří sem mohou po  absolutoriu 
nastoupit do  zaměstnání. Stejně našly uplatnění absolventky - všeobecné sestry 
v rehabilitační nemocnici v Kreische a  lázeňském zařízení v Bad Gotleub. Další pracují 
ve  firmě Pro Seniore, která má pracoviště v  několika spolkových zemích Německa. 
K rychlému zapracování našich absolventů přispívá jazyková průprava v průběhu celého 
studia, zakončená zkouškou z cizího jazyka v rámci absolutoria. 

Za 20 let existence oborů jsme vychovali početnou řadu zdravotnických pracovníků. 
Z  informací, které od  nich máme, je patrné, že zůstávají v  oboru a  nabyté znalosti 
a dovednosti úspěšně využívají v praxi. 

PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy
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Pozor, vstupujete na pracoviště bazální stimulace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Olomouc

Cílem konceptu bazální stimulace je ovlivnit a podpořit vnímání, komunikaci a pohybové 
schopnosti člověka – klienta, pacienta. Koncept podporuje rozvoj vlastní identity 
postižených klientů, jejich komunikaci s  okolím, umožňuje jim zlepšení orientace 
v  prostoru a  čase, má vliv na  celkovou funkci organismu. U  klientů s  nezvratnými 
změnami tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Autorem konceptu bazální stimulace je německý odborník na speciální pedagogiku 
prof. dr. Andreas Fröhlich a do ošetřovatelské péče jej přenesla prof. Christel Bienstein. 
Bazální stimulace umožňuje lidem s  postiženým vnímáním a  poruchami hybnosti 
zlepšovat svůj stav cílenou stimulací smyslových orgánů. Koncept přistupuje k pacientovi 
jako k rovnocennému partnerovi, člověku s vlastní historií, schopnostmi a individualitou, 
kterými se projevuje jak v oblasti tělesné, tak psychické

Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga Olomouc se problematice 
bazální stimulace věnuje již více než 10 let. Trvalým a  prohlubujícím se zájmem 
o  problematiku bazální stimulace se škola stala jedinou zdravotnickou školou, která 
prošla odborným auditem PhDr. Karolíny Friedlové, a byla certifikovaná podle podmínek 
Mezinárodní asociace Bazální stimulace. Poslední resupervize proběhla na škole v září 
roku 2015. 

S  konceptem bazální stimulace se podrobně seznámí prakticky všichni žáci 
a  studenti klinických oborů. U  studentů oborů diplomovaná všeobecná sestra 
a diplomovaný zdravotnický záchranář byly jednotlivé prvky bazální stimulace zařazeny 
do  výuky odborných předmětů, zejména ošetřovatelství, psychologie a  komunikace 
a do praktické výuky, kde je věnována velká pozornost práci s biografickou anamnézou 
pacienta. U těchto oborů je kladen velký důraz na získání zkušeností s  bazální stimulací 
prostřednictvím vlastního prožitku. Poznatky ze školy pak studenti přenášejí do praxe 
a mnohdy tak šíří myšlenku bazální stimulace na pracovištích, kde s ní neměli žádnou 
předchozí zkušenost. Trvalý zájem o  problematiku bazální stimulace se promítá 
do  absolventských prací, které studenti vypracovávají jako součást absolutoria. Mezi 
tématy těchto prací se často vyskytují praktické aplikace konceptu bazální stimulace 
do ošetřovatelské péče u konkrétních pacientů.

Každoročně z naší školy odcházejí absolventi - zdravotničtí pracovníci, kteří se sžili 
s  prvky konceptu bazální stimulace a  poskytují jeho využitím individuální, efektivní, 
terapeutickou a humánní ošetřovatelskou péči nemocným.

Mgr. Pavel Skula 
ředitel školy

Bílá vločka léčí a zachraňuje

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka, České Budějovice 

Školu založila paní Hedvika Bartušková v  roce 1990 jako dvouletou nástavbu pro 
maturanty. Hned od  září 1991, po  pečlivé přípravě pedagogických náležitostí, se 
rozběhl 1. ročník oboru všeobecná sestra. Po přípravě s odborníky z tuzemska i zahraničí 
(z Holandska a USA) vznikl na popud paní Bartuškové úplně nový program zdravotnický 
záchranář jako pomaturitní dvouletý obor. 

I přes neochotu legislativců tento obor přijmout a zařadit do zdravotnických profesí 
se zájemci o studium jen hrnuli. V roce 1996 po ustanovení vyššího odborného vzdělávání 
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se z  obou dosud dvouletých oborů staly obory tříleté. A  zákon č. 96/2004  Sb.  vzal 
na vědomí i zdravotnické záchranáře. 

Zajímavostí školy bylo v roce 1994 otevření oboru diplomovaný fyzioterapeut, který 
byl od  svého počátku jako první mezi zdravotnickými obory experimentálně tříletý. 
Bohužel tento obor byl později koncipován pouze jako vysokoškolský a škola ukončila 
jeho vyučování posledním absolutoriem v roce 1998.

V  současnosti tedy na  škole vyučujeme obory diplomovaná všeobecná sestra 
a  diplomovaný zdravotnický záchranář - obojí v  denní i  kombinované formě studia. 
Studium v našem pojetí je praktické s dostatečně fundovanou teoretickou nadstavbou. 
Do  praktických disciplín patří i  součinnost s  některými složkami Integrovaného 
záchranného systému (s  hasičským záchranným sborem, horskou službou v  letních 
i  zimních podmínkách, vodní záchrannou službou, zdravotnickou záchrannou 
službou včetně letecké) a  spolupráce formou figurantů na  profesionálních cvičeních 
integrovaného záchranného systému.

Absolventi naší školy mají v praxi výborné renomé a mnozí z nich se úspěšně prosadili 
i v zahraničí, pracují jako sestry nebo záchranáři v Německu, Švýcarsku, Kanadě a Irsku. 
Pravidelný kontakt v zahraničí máme s klinikou v Pasově a s MUDr. Francisem Menclem 
z Ohia, který ve svém zdravotnickém zařízení školí paramediky.

Vedle studijních oborů škola nabízí kvalifikační a  rekvalifikační kurzy, jež navazují 
svým obsahem na  obory studijní. Jedná se o  kurzy pro maséry (zdravotnické či 
sportovní). V  obou typech masérského kurzu školíme i  nevidomé zájemce, kterým 
se individuálně věnujeme. V  neposlední řadě škola nabízí i  kurzy pro řidiče dopravy 
nemocných a  raněných a  řidiče vozidel zdravotnického záchranného systému, včetně 
výuky cizích jazyků.

Mgr. et Bc. Marie Dvořáková
ředitelka školy

Spoluvytváříme tolerantní svět

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola, Cheb

Vyšší odborná škola funguje v Chebu od roku 2008. Přes 900 hodin praxí za studium 
je jedním z hlavních kladů, které škola studentům nabízí. Zejména ve spolupráci 

s  neziskovou organizací, kterou pro tento 
účel založili učitelé VOŠ (www.kosas.cz), 
organizujeme osvětové festivaly, sportovní 
happeningy a společenská setkání pro 
veřejnost na podporu integrace lidí 
s  postižením. Rozvíjíme a podporujeme 
pozitivní vztah studentů i místní občanské 
komunity k dobrovolnictví pořádáním 
veřejných sbírek a k rozvoji občanské 
společnosti. Důraz na rozvoj komunitního 

prostředí uvnitř školy vede k individuálnímu přístupu ke každému studentovi. Důkazem 
dobrých vztahů mezi učiteli a studenty je hodnocení samotných studentů v anketě 
VOŠka roku, v němž se již tři roky po sobě škola umisťuje na předních příčkách, ve 
školním roce 2013/2014 dokonce na 1. místě.

Mgr. Lucie Poláková 
zástupkyně ředitele pro VOŠ

Osvěta autismu
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Studijní návštěva „pod 
taktovkou“ KV AVOŠ
Koordinační výbor Asociace vyšších odborných škol si v  dubnu 2013 vzal na  bedra 
ke  všem svým povinnostem i  organizaci studijní návštěvy pro experty ve  vzdělávání. 
Chtěli jsme české vyšší odborné školy představit kolegům za  hranicemi naší země 
i  posbírat jejich dobré zkušenosti s  prosazováním vyššího odborného školství u  nich 
doma. Třináct účastníků z deseti zemí přilákalo téma studijní návštěvy Praxe a certifikace 
kompetencí v odborném vzdělávání. Pestrá skupina (po dvou účastnících z Rumunska, 
Británie a  Itálie a  po  jednom z  Francie, Řecka, Portugalska, Německa, Turecka, Malty 
a  Španělska) zahájila jednání 15. dubna 2013 přímo v  Domě zahraničních služeb, 
kde nás přivítala Mgr.  Alice Müllerová za  Národní agenturu pro evropské vzdělávací 
programy (NAEP). Naše vlastní prezentace o certifikaci klíčových kompetencí studentů 
a absolventů odborných škol doplnil Ing. Ladislav Koubek z Národního centra Europass 
informací o udělování Certificate/Diploma Supplement v ČR.

Během týdenní návštěvy jsme byli hosty řady škol, které jsou členy Asociace VOŠ a já 
se tak potkávala s kolegy a kolegyněmi z koordinačního výboru AVOŠ přímo na jejich 
„výsostném území“.

Navštívili jsme Střední průmyslovou školu a VOŠ elektrotechnickou v Křižíkově ulici 
i Vyšší odbornou školu ekonomických studií a Střední průmyslovou školu potravinářských 
technologií v Podskalské. Ing. Jakešová, moje kolegyně z  koordinačního výboru AVOŠ, 
nás provedla odbornými učebnami a  laboratořemi, kde právě probíhaly praktické 
maturity, pro naše hosty zajímavá zkušenost. Letmo jsme nahlédli i do pekárny a školního 
pivovaru, jehož produkt jsme také později ochutnali. Paní ředitelka VOŠ herecké 
PhDr.  Věra Kmochová (další členka KV AVOŠ) nás pozvala na  divadelní představení 
do  školního Pidivadla, na  programu bylo všem srozumitelné a  hlavně úsměvné 
představení O pejskovi a kočičce. Také jsme se mohli podívat, jak takový herec „vzniká“, 
jak pracuje s  dechem a  hlasem, další velmi zajímavá zkušenost. Průvodcem na  Vyšší 
odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Hellichově ulici nám byl 
osobně pan ředitel PhDr. Jan Sehnal, rovněž člen KV AVOŠ, a my si mohli prohlédnout 
restaurátorské a fotografické ateliéry.

Pro naše hosty jsme zorganizovali i  další setkání ve  Vzdělávacím institutu 
Středočeského kraje (VISK) s jeho ředitelem Mgr. Jiřím Holým a Mgr. Ingrid Vavřínkovou, 
kteří představili krajský program podpory odborného vzdělávání. Zajímavá byla i schůzka 
na  MŠMT. PaeDr. Pavel Kloub shrnul historii a  roli VOŠ v  ČR a  PaeDr. Věra Kollmerová 
představila vize do  budoucna. Bc.  Romana Nováčková z  Hospodářské komory ČR 
zaměřila svou prezentaci na  Národní soustavu kvalifikací a  implementaci Evropského 
kvalifikačního rámce.

Celý týdenní program doplnil koncert studentů se zrakovým postižením 
z konzervatoře Jana Deyla a prohlídka Valdštejnského paláce a Senátu ČR. 

Jsem přesvědčená, že se podařilo splnit cíl studijní návštěvy: vyměňovat si zkušenosti, 
diskutovat, porovnávat a třeba i kritizovat. Alespoň naši hosté při loučení slovy chvály 
nešetřili.

Za KV AVOŠ PhDr. Eva Svobodová
koordinátorka studijní návštěvy
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Potkaly se s potřebou doby
Dnes už si asi málokdo vzpomene na úplné začátky vyššího odborného studia v Česku, 
vlastně to tehdy ještě na  chvíli bylo Československo. Experiment totiž odstartoval 
na  dvanácti středních školách (respektive na  prvních vyšších odborných školách) již 
v roce 1992 a jeho úkolem bylo na základě nizozemských zkušeností vybudovat profesně 
zaměřený neuniverzitní sektor vzdělávání. Několika VOŠ se to dokonce podařilo a staly 
se ze zákona veřejnými „neuniverzitami“. Většina zbylých škol z  této skupiny funguje 
stále, už ne v experimentu, ale přímo ze zákona, kterým byly ustaveny v roce 1995, aby 
už o rok později začaly přijímat první „oficiální“ studenty – proto si letos vyšší odborné 
školy připomínají dvacet let od svého vzniku. 

Rok 1996 byl pro střední školství zlomový. Žákům se prodloužil pobyt na základní 
škole o  jeden rok a  středním školám tím pádem vypadl celý jeden ročník, navíc jim 
byla zrušena pomaturitní studia. Některým kvůli tomu dokonce hrozila ekonomická 
likvidace. Řešení? Aby si zvýšily výkony, mohou si prý založit vyšší odbornou školu, když 
to teď ze zákona jde, doporučilo jim Ministerstvo školství. Úspěšných žadatelů bylo asi 
170! Začátky tohoto sektoru vzdělávání byly tehdy hodně ukvapené. Podstatná byla 
rychlost, o kvalitu ministerstvu příliš nešlo. Mimochodem toto byl jeden z důvodů, proč 
se na  mnoho let prakticky zastavila debata o  přerodu vyššího studia v  neuniverzitní 
vzdělávání a o jeho emancipaci v terciéru.

A  pak se stal skoro zázrak. Ta obrovská masa nových studií se ideálně potkala 
s potřebou doby. Odborné školy velmi rychle pochopily princip profesního studia. Měly 
vybavení, měly odborníky z  praxe. A  pustily se s  vervou do  práce. Některé z  nich se 
dokonce vypracovaly na  takovou elitní úroveň, že jim dodnes mohou mnohé vysoké 
školy kvalitu studia, které splňuje veškerá měřítka neuniverzity západoevropského typu, 
jen tiše závidět. 

Jenže všechno má svůj háček a ani vošky nejsou výjimkou. Rychlý start a období růstu 
bohužel nedoprovázela odpovídající podpora ze strany státu. VOŠ byly stále vnímány 
jako něco navíc, jako provizorium, než se vzchopí vysoké školy a  začnou studentům 
nabízet svá profesní studia. 

Když byl v roce 2004 schválen školský zákon, bylo to pro vyšší odborné školy určité 
zklamání. Správně tušily, že legislativní norma principiálně určená pro sekundární 
vzdělávání jen na  dlouhé roky zabetonuje jejich úsilí o  plnoprávnou emancipaci 
v terciéru a posílí jejich oponenty – vysoké školy, které mezitím začaly nabízet bakaláře. 
Poptávaný profesní bakalář to nebyl. Ale byl konkurencí, které, jak se aspoň zdálo, mohl 
titul DiS. dlouhodobě jen obtížně odolávat. Nicméně navzdory tomu, že jsou v této hře 
autonomní univerzity silnější, vyšší odborné školy existenční tlak vyvolaný životem 
ve stínu většího bratra přestály a dnes se úspěšně rozvíjejí.

Mgr. Petr Husník
šéfredaktor  Učitelských novin
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Vyšší odborné vzdělávání v hlavních datech a bodech

1992 – pokusné ověřování projektu MŠMT vyšších odborných škol
1995 – novela školského zákona č. 138/1995 Sb. §27 umožňuje zřizovat VOŠ a ruší 
pomaturitní studium
září 1996 – vznik a začátek fungování řady vyšších odborných škol
únor 1997 – rozhodnutí o ustanovení Asociace vyšších odborných škol v počtu 99 škol 
z celkového počtu 170 VOŠ
2001 – Konference o postavení a perspektivách VOŠ ve vzdělávací soustavě v PS PČR 
z iniciativy poslankyně Michaely Šojdrové
2004 – nový školský zákon č. 561/2004 Sb. – přiblížení vyššího odborného vzdělávání 
terciárnímu sektoru (zařazení VOŠ v rámci mezinárodní klasifikace ISCED 5B), vyšším 
odborným školám je věnována samostatná část ve školském zákoně
červen 2005 – jmenována AK VOV
podzim 2005 – NÚOV (nyní NÚV) vytváří pro potřeby Akreditační komise vyššího 
odborného vzdělávání „Manuál pro tvorbu vzdělávacího programu vyššího odborného 
studia k akreditaci“
2006 – příprava společné metodiky k vytváření Europassu 
listopad 2006 – konference k připomenutí 10 let historie vyššího odborného školství 
(Magistrát hlavního města Prahy)
2007 – v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT je zařazeno 182 vyšších odborných škol
listopad 2007 – AVOŠ předkládá k diskuzi dokument „Návrh transformace vyšších 
odborných škol do terciárního sektoru vzdělávání a jeho legislativní zabezpečení“
2008 – vzniká 1. verze tzv. Bílé knihy terciárního vzdělávání pod vedením profesora 
Petra  Matějů, která se zabývá i rolí a postavením vyšších odborných škol
únor 2009 – ustanovena pracovní skupina pro přípravu věcného záměru zákona 
o terciárním vzdělávání
srpen 2009 – schválen dokument vytvořený z  prostředků OP VK pod vedením 
Ing.  Michala Karpíška „Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného 
vzdělávání“, který měl být podkladem pro vznik koncepce dalšího vývoje našich škol
srpen 2011 – projednávání dokumentu MŠMT „Koncepční záměr opatření pro sektor 
VOV“ – následně byl zamítnut reprezentací VŠ
2012–2013 – projekt AVOŠ „Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný 
zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický 
asistent, diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná 
dentální hygienistka“ (partner UZS – centrum rozvojových aktivit)
duben 2013 – KV AVOŠ organizuje týdenní studijní návštěvu pro zahraniční experty 
ve vzdělávání v rámci programu SVES
jaro 2013 – petice č. 17/13 „Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších 
odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR“ (petici podepsalo 34 655 příznivců VOV); 
usnesením Senátu PČR uloženo MŠMT a MZ vytvořit novou strategii vzdělávání, 
jehož součástí bude plnohodnotné začlenění VOŠ do systému a zajistit oboustrannou 
prostupnost VOŠ a VŠ
prosinec 2014 – leden 2015 – čtyři „kulaté stoly“ k problematice vyššího odborného 
vzdělávání (tři na MŠMT, jeden na MZ)
2015 – zahájení přípravy AVOŠ na výzvu v rámci PO3 OP VVV, která bude zaměřena 
v  rámci strategie digitálního vzdělávání na tvorbu interaktivních výukových materiálů VOŠ
duben 2016 – konference k připomenutí 20 let VOŠ „Odbornost pro praxi“

Ing. Markéta Pražmová, PhDr. Ladislav Pytloun, PhD.
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Členské školy Asociace vyšších odborných škol

Ekonomické zaměření
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední 
škola Boskovice, příspěvková organizace

www.vassboskovice.cz

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o. www.vsa.cz

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,  
České Budějovice, Senovážné náměstí 12

www.skolacrcb.cz

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. www.obaka-havirov.  cz

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu  
a  jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

www.soavoshk.cz

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, 
Jablonec Nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

www.vosmoa.cz

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

www.voskv.cz

Střední hotelová škola,Vyšší odborná škola a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

www.voskladno.cz

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196

www.oakt.cz

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

www.vos-sosmost.cz

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná kola, Opava, příspěvková organizace www.sshsopava.cz

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. www.svosp.cz

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní azykové zkoušky SOKRATES, s.r.o. www.sokrates.cz

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III

www.hsvos.cz

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských 
technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10

www.podskalska.cz

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. www.ceduk.cz

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. www.vos-cus.cz

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o. www.voscr.cz

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická www.kollarovka.cz

PB-Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. www.pbvos.cz

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola 
prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

www.trivis.cz

Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra - Vyšší odborná škola, spol. s r.o. www.palestra.cz

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. www.sszprerov.cz

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkropech 104 www.oapb.cz

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

www.oauh.cz

Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o. p. s. www.vosunicov.cz

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí www.oavm.cz

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín www.vosezlin.cz

Technické zaměření
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, okolská, příspěvková organizace www.spssbrno.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní 
akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 www.sps-caslav.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola technická, Česká Třebová www.vda.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní 
a technická, České Budějovice, Skuherského 3 www.spsautocb.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, 
stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace www.prumkadc.cz

Střední půmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 www.spskladno.cz
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Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace www.voskop.cz

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou www.gvi.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
ektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 www.spseol.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 www.sps-pi.cz

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 www.spsdusni.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 www.spsdmasna.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
elektrotechnická F. Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 www.vosaspsekrizik.cz

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední 
průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 www.vosonspso.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky www.sssep9.cz

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy www.copsu.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední 
odborná škola řemesel a služeb, Strakonice www.ssst.cz

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, 
Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace www.odbornaskola.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb 
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace www.skolavdf.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 www.sps.volyne.cz

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto www.stavebniskola.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou www.spszr.cz

Zemědělské zaměření
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 www.zemsbn.cz

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné čiliště a vyšší odborná škola, Hořice www.gozhorice.cz

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim www.szes.chrudim.cz

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž www.vospaspsm.cz

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší 
odborná škola, příspěvková organizace www.zas-me.cz

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná 
škola, Opava, příspěvková organizace www.zemedelka.opava.cz

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788 www.szestabor.cz

Česká lesnická akademie Trutnov, střední škola a vyšší odborná škola, Lesnická 9, 541 11 www.clatrutnov.cz

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního 
hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 www.srs-vodnany.cz

Humanitní zaměření
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická 
a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace www.oakobrno.cz

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace www.ssudbrno.cz

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 www.sbrez.cz

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 www.oadomazlice.cz

Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. www.skola-perspektiva.cz

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace www.voscheb.ic.cz

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. www.svoss.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž www.ped-km.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická 
škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 www.vospspgs.cz

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava 
- Mariánské Hory, příspěvková organizace www.voss-ova.cz

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 www.graficka-praha.cz

Vyšší odborná škola publicistiky www.vosp.cz
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Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2 www.hollarka.cz

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka www.kjj.cz

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola www.eapraha.cz

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. www.vosherecka.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná 
škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 www.pedevropska.cz

Vyšší odborná škola sociálně právní www.vossp.cz

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Sázavě - Institut 
teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální www.tscasd.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, 
Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace www.sups.info

Zdravotnické zaměření
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Brno, Merhautova, příspěvková organizace www.szsmerh.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace www.voszbrno.cz

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o. www.mills.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 www.szscb.wz.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o. www.bilavlocka.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Havlíčkův Brod www.zdravskolhb.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 www.zshk.cz

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. www.farmeko.cz

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická 
Karlovy Vary, příspěvková organizace www.zdravkakv.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 www.svzskladno.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 www.zdravotka.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace www.szs-lib.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 www.szsmb.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 www.zdravkanbk.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela 
Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc www.epol.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace www.zdrav-ova.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. www.vosplzen.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 www.zdravka-plzen.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 www.szspraha1.cz

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o. www.dhskola.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů www.skolajecna.cz

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. www.skolamedea.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51 www.
zdravotnickaskola5kvetna.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 www.szs.pb.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 www.szstrutnov.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč www.szstrebic.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, 
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace www.szsvzs.cz

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín www.mgvsetin.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín www.szszlin.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace www.sis.znojmo.cz/szdrav

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou www.szszdar.cz
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Editační poznámka
Děkujeme za poskytnuté fotografie a články z archivu členských škol AVOŠ.
Redakční rada si vyhradila právo krácení textu nebo jeho úpravy v dopise ze dne 19. ledna 2016, 
který obdržely všechny členské školy. Materiály, které nebyly použity do tištěné verze, naleznete 
na webových stránkách AVOŠ v souboru vztahujícímu se ke dvaceti letům vyššího odborného 
vzdělávání. 
Současně s touto publikací vychází i elektronická verze (formát 20_let_VOV.pdf; ISBN 978-80-260-
9567-5) a bude taktéž ke stažení na webových stránkách AVOŠ. 
V kapitole Členské školy Asociace vyšších odborných škol jsou názvy škol dle Rejstříku škol 
a školských zařízení (http://rejskol.msmt.cz/). 

Partneři a sponzoři akce

UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH
  SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY

un
učitelské noviny
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