VH AVOŠ dne 13.4.2016
Moderátor PhDr. Karel Štix

Pozvaní hosté :
Igor Červený, Code Creator, Brno,
Mgr. Dr. Petr Suchomel, vedoucí odd. metodik a analýz ČŠI
Eliška Zelendová, Nadace vévody z Edinburgu
Ilona Bláhová, prezentace projektu CoPr realizovaného v rámci programu Erasmu

Průběh VH
1.Schválení jednacího řádu a členů návrhové komise



Jednací řád VH byl schválen všemi účastníky VH
Volba členů návrhové komise – návrh schválen

RNDr. Jiří Homolka-předseda
Ing. Milan Johanis
PhDr. Ladislav Pytloun

2. Zpráva o činnosti KV AVOŠ a návrhy na priority období následujícího (duben 2017)
přednesla předsedkyně AVOŠ a zdůraznila důležité aktivity s přesahem pro období do dubna 2017 a
do budoucnosti

Co se podařilo?


Náročným vyjednáváním na MZ, MŠMT i v poslanecké sněmovně za účinné pomoci
prezidenta UZS ČR, docílit konsensuální stanovisko všech zúčastněných při přípravě
novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
 schválení novely Vyhlášky č. 10/2005 ve znění vyhlášky č.470/2006 Sb. se změnou termínu
přijímání ke studiu na VOŠ mění takto:
1.v§ 2 odst. 3 se slova„30.září“nahrazují slovy „20.října“
2.v§ 2 odst. 5 se slova„30.září“nahrazují slovy „31.října“
S účinností od1.září 2016
prosadit pozměňovací poslanecký návrh k § 68 odst.1-4 , písmeno d), uznávání zkoušek
nebo části studia VŠ absolvovaných i na VOŠ
1) „Vysoká škola rozhoduje o právech a povinnostech studenta ve věci
d) uznání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností a předepsání rozdílových zkoušek, včetně
uznání zkoušek vykonaných v rámci studia ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou
nebo fakultou a uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností nebo předmětů nebo jiných
ucelených částí studia absolvovaných v rámci studia v akreditovaném vzdělávacím programu
na vyšší odborné škole……“


vypracovat připomínky KV AVOŠ pro ČŠI k návrhu „Kritérií hodnocení podmínek, průběhu
a výsledků vzdělávání. Modifikace pro vyšší odborné vzdělávání“ a jejich zapracování do
připravované metodiky inspekční činnosti na VOŠ před zavedením do praxe inspekční
činnosti, po provedeném pilotním ověřování v pěti VOŠ



úzkou spoluprací s DZS byla upravena kritéria pro zapojení vyšších odborných škol a/nebo
konzervatoří do programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
Vyšší odborná škola a/nebo konzervatoř, která má zájem se zapojit do programu Erasmus+
a získat Erasmus Charter for Higher Education, musí splňovat alespoň jedno z následujících
kritérií:
-škola uskutečňuje bakalářský studijní program ve spolupráci s vysokou školou;
-škola poskytuje vzdělávací program, který je vhodný pro zapojení se do programu
(tzn. program obdobný programům nabízeným institucemi terciárního vzdělávání v zemích
zapojených do programu Erasmus+)
Vyšší odborná škola a/nebo konzervatoř dále musí:
-udělovat Dodatek k diplomu případně u absolventských stáží bude uznávat tyto stáže
formou Europass-mobility
-prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce předložit žádost o zapojení do programu
Erasmus+ obsahující rámcový záměr týkající se zapojení do programu a dosavadní
zkušenosti z realizovaných mobilních projektů. O zapojení vyšší odborné školy a/nebo
konzervatoře do programu Erasmus+ rozhoduje předseda Schvalovací komise Erasmus+,
popř. v jeho nepřítomnosti jeho zástupce, a to na základě předložené žádosti.



prosadit v rámci výzev OP VVV, zařadit jako oprávněné žadatele i VOŠ a připravovat výzvu
v rámci PO3, SC5 pro rok 2017 včetně zapojení VOŠ do strategie digitálního vzdělávání a její
implementaci přípravou projektu na interaktivní výukové materiály a další potřeby škol VOV.
Předsedkyně v závěru požádala školy o schválení návrhu na zvýšení ročního členského
příspěvku na Kč 6 000,- se zdůvodněním zvýšených nákladů a každoročním vykazováním
ztráty v hospodaření AVOŠ. Současně požádala zástupce členských škol o mimořádnou
úhradu příspěvků pro školní rok 2016/2017 již v červnu z důvodu zvýšených výdajů v důsledku
konání konference.
Navrhla kooptovat do dosud neobsazené sekce vysokých škol Ing. Marcelu Davídkovou
Antošovou CSc,
Poděkovala za sedmiletou výbornou spolupráci s místopředsedou AVOŠ PhDr. Karlem
Štixem, který na vlastní žádost odstupuje z této funkce a navrhuje novým
místopředsedou PhDr. Ladislava Pytlouna Ph.D.

Koordinační Výbor AVOŠ po kooptaci dalšího člena a dle návrhu
KV AVOŠ pro další období ze dne 13. 4. 2016 bude pracovat
v tomto složení

sekce EKO
PhDr. Dana Čapková, zřizovatelka PB - Vyšší odborná škola a Střední škola
managementu, s. r. o
Ing. Milena Kolářová, pověřená k zastupování -Vyšší odborná škola živnostenská Přerov,
s.r.o.,
PhDr. Eva Svobodová, zástupkyně ředitele-Hotelová škola, Vyšší odborná škola
hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady,

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

sekce TECH
RNDr. Jiří Homolka, ředitel- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka školy - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší
odborná škola Ledeč nad Sázavou
Ing. Jana Vacková, ředitelka - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební,
Děčín I
sekce ZDRAV
PhDr. Karel Štix, ředitel - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
České Budějovice
PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, Ústí nad Labem
PhDr. Ivana Křížová, ředitelka - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Plzeň
sekce ZEM
Ing. Markéta Pražmová, předsedkyně AVOŠ - Střední rybářská škola a Vyšší odborná
škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany
PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D., statutární zástupce a zástupce ředitele pro VOŠ Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola Mělník
Ing. Gabriela Votavová, vedoucí učitel pro VOŠ - Střední škola zemědělská a Vyšší
odborná škola Chrudim
Sekce projektů a VŠ
Ing. Marcela Davídková Antošová CSc., ředitelka – VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky, Praha 9

Dozorčí rada
Mgr. Václav Kočovský, ředitel - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Příbram I
Ing. Ludvika Jakešová, zástupkyně ředitele - Vyšší odborná škola ekonomických studií a
Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2
PhDr. Věra Kmochová, ředitelka - Vyšší odborná škola herecká, s.r.o., Praha 4
PaedDr. Jiří Ludačka, zástupce ředitele pro VOŠ - VOŠ, SPŠ automobilní a technická
České Budějovice
Mgr. Ing. Michal Pospíšil, zástupce ředitele - Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská, Kroměříž

USNESENÍ VALNÉ HROMADY AVOŠ
1.VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2015
2.VH schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2015 a zprávu o hospodaření za rok 2015.
3.VH schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016.
4.VH souhlasí s navýšením členského příspěvku škol od školního roku 2016/2017 na
Kč 6 000,- ročně
5.VH souhlasí mimořádně pro šk. rok 2016/2017 uhradit členský příspěvek již
v měsíci červnu 2016
4.VH bere na vědomí zprávu o členské základně za rok 2015 v počtu 110 členských
škol
5.VH bere na vědomí informace o aktivitách a tématech projednávaných v KV AVOŠ
v roce 2015.
6. VH ukládá členům KV AVOŠ nadále aktivně spolupracovat s UZS ČR, MŠMT, MZ
Svazem průmyslu a dopravy, HK ČR,NÚV a NIDV a zahájit jednání s reprezentací VŠ
7. VH souhlasí s návrhem předsedkyně obsadit sekci VŠ, která nemá zástupce z
členských škol od schválení posledních stanov a takto zůstává neobsazena i po
zapsání AVOŠ v souladu s novou registrací a dle dikce nového Občanského
zákoníku jako spolek. Obsazení této pozice je potřebné pro přípravu dalších aktivit
KV AVOŠ spojených s přípravou a koordinací projektů v rámci OP VVV a jednání
s reprezentací VŠ.
8. VH souhlasí s návrhem předsedkyně kooptovat do této sekce Ing. Marcelu
Davídkovou Antošovou CSc, ředitelku Střední průmyslové školy slaboproudé
elekrotechniky a VOŠ, Praha 9, která byla již zapojena od listopadu roku 2015 do
aktivit předsedkyně zaměřených na projektovou činnost.
9. VH vyzývá členské školy
- vydávat všem absolventům dodatky k diplomu absolventa Europass i v cizojazyčné
verzi
- nadále sledovat uplatnitelnost svých absolventů,

10.VH ukládá KV AVOŠ
- pokračovat v jednáních s odborem středního a vyššího
odborného vzdělání, se školským výborem PSP ČR, se zaměstnavatelskými svazy,
se zřizovateli a reprezentací VŠ nad možnostmi zlepšení postavení VOŠ a jejích
absolventů
- zapojit se do výzev v rámci OP VVV, PO 3, SC 5 - Partnerství a sítě včetně využití
možnosti podávat žádosti ve formě šablon na tvorbu interaktivních výukových
materiálů (IVM) v souladu s programem Implementace strategie digitálního
vzdělávání včetně dalších výzev, které budou vyhlašovány od prosince 2016 pro
oblast VOV
- nadále a neprodleně Informovat členské školy o důležitých termínech vyhlášení
výzev v rámci OP VVV
- souhlasí s návrhem spolupráce s NIDV v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a s partnerstvím v případě projektu Implementace strategie digitálního
vzdělávání
11.VH bere na vědomí rozhodnutí místopředsedy AVOŠ, který požádal předsedkyni o
uvolnění z funkce a návrh předsedkyně na nového místopředsedu AVOŠ PhDr.
Ladislava Pytlouna, Ph.D., statutárního zástupce a zástupce ředitele pro VOŠ,
Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola Mělník

3. Vystoupení pozvaných hostů-prezentace

V Praze dne 13.4.2016

Zapsala
Markéta Pražmová

