Dušní 17, 110 00 Praha 1,
tel:+420 222 333 137
e-mail: prazmova@seznam.cz
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Datum konání:

12. 1. 2016

Čas konání:

10:00 h

Místo konání:

VOŠ a Střední průmyslová škola stavební-1. patro, Dušní 17, Praha 1

Program:

1. 10:00-10:05 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu
Z: předsedkyně
2. 10:05-11:00 Příprava konference, vystoupení pozvaných hostů- zástupců UZS ČR- výkonný
ředitel UZS ČR Vít Jásek, ředitel sekcí, Petr Hanuš, spolupracovníci Martin Ježek a zástupce CRA
UZS - spolupořadatelé Konference k 20. výročí vzniku VOV
Z:předsedkyně
3. 11:00-11:55 Informace předsedkyně o aktivitách (zahajovací jednání na odboru CERA zaměřené na
přípravu výzvy pro VOV)
Z: předsedkyně a místopředseda
4. 11:55- 12:30 Organizační příprava Konference k 20. výročí vzniku VOV (smlouva
s Kongresovým centrem Hotelu Olšanka, pozvánky pro členské školy a hosty, odsouhlasení
připraveného programu, příprava bulletinu, harmonogram příprav…)
Z: předsedkyně
, řídící výbor konference
5. 12:13 – 13:00 Různé

V Praze dne 18. 1. 2016
Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ

Omluveni: PhDr. Štix, PhDr. Sehnal, Mgr. Kočovský, PaedDr. Ludačka
Ad1: Všichni přítomní členové KV AVOŠ schválili návrh na změnu v programu jednání z důvodu
návštěvy zástupců UZS ČR, které pozvala předsedkyně AVOŠ

Ad2: Představení hostů a jejich seznámení s průběhem příprav konference KV AVOŠ
 Příprava konference
- Výkonný ředitel UZS Vít Jásek představil plán finanční a organizační pomoci
- Návrh seznamu pozvaných, který provede UZS ČR
- UZS – registrace a přihlašování na konferenci (dají k dispozici jejich systém), číslo
účtu, poplatek 500,-Kč/os.
- Program – časový plán 12. 4. – hlavní konferenční část, 13. 4. od 8.00 KV AVOŠ, 9.00
VH AVOŠ + vystoupení zástupce ČŠI
- Společenský program zajistí: módní přehlídku VOŠON Praha 9 (Ing. Marta
Chvojková, ředitelka školy), divadelní představení jednoho herce VOŠ herecká (PhDr.
Věra Kmochová, ředitelka školy)
Ad3: Zápis z jednání ze dne 7. 1. 2016 na odboru Cera
Předmět jednání:
Podpora VOŠ v PO 3 OP VVV
Místo konání jednání:
Office Park Harfa
Účastníci:
zástupci AVOŠ a sekce IV
za AVOŠ:
Ing. Pražmová, ředitelka VOŠ, Praha 9 Ing. Davídková, p. Červený
z Code Creator
za sekci IV ŘO 43 p. Šmíd, Winterová, VeO 432 p. Bytešníková, garanti p. Pražáková a p.
Jurková
Zápis:
V harmonogramu výzev v roce 2017 samostatná výzva PO 3, IP 1, SC 5 pro vyšší odborné školy
Typ projektu IPo Tematická partnerství a sítě
Obsahem projektů je tvorba, interaktivních výukových materiálů (dále jen IVM), v týmu řešitelů
budou zastoupeni také odborníci z praxe (zaměstnavatelé)
Možná návaznost na model Kvalitní škola, který byl připraven v rámci IPn NIQES
Předběžně se počítá s tvorbou 600 interaktivních výukových materiálů (dále jen IVM), a 5 projektů
(za každou ze sekcí ZDRAV, HUM TECH, EKO, ZEM, jeden projekt. Bude zajištěno, že
interaktivní výukové materiály (dále jen IVM), vzniklé v rámci sekce budou mít jednotný formát.
Projekt zajistí, že nebudou vznikat duplicity – jednotlivé VOŠ budou zpracovávat specifické
kapitoly, společná část bude jednotná. Vymezení IVM dle témat/kapitol bude popsáno v žádosti o
podporu)
Ke spolupráci budou osloveny i VOŠ, které nejsou členy AVOŠ.
Zaměření projektu umožňuje implementovat opatření 5.1 a 5.2 ze Strategie digitálního vzdělávání.
Z toho důvodu budou parametry pro jednotlivé IVM v souladu s metodikou, která vzniká při SDV
(O. Neumajer a D. Růžičková).
Jedna VOŠ se zapojí pouze do jednoho projektu (v rámci jedné sekce). Pokud bude spolupracovat
na projektu jiné sekce, bude to na úrovni pracovně právního vztahu jednotlivého vyučujícího –
tvůrce IVM.
Diskutována možnost partnerství. NIDV by se mohlo zapojit do školení tvůrců IVM a do školení
práce s IVM . Součástí bude modul, který zpracuje téma použití pro podporu inkluzívního přístupu.
Kromě OPŘO bude ale umožněno i zapojení dalších partnerů – např. VŠ.
Výhled
Příští jednání konec března 2016
AVOŠ připraví přehled počtu studentů dle oborů v jednotlivých sekcích (rok 2014/2015 a
2015/2016)
Sekce IV zašle konsenzuální podobu zápisu ke komentářům na sekci II MŠMT
Bude odsouhlasena podoba zadání pro tvorbu jednoho IVM („šablona/osnova“), resp. dojde
k posouzení, že odpovídá metodice zpracovávané tvůrci SDV. Omezení: Termín splnění závisí na
finalizaci metodiky, není závislý na aktivitě sekce IV

Ad4:Přítomní byli seznámeni s vytvořeným harmonogramem příprav konference, který připravil
PhDr. Pytloun ve spolupráci s předsedkyní AVOŠ . Jsou již připraveny pozvánky pro hosty,
pozvána paní ministryně školství se žádostí o záštitu nad průběhem konference a vytvořen
organizační výbor s vymezením úkolů a termínované odpovědnosti za jejich plnění
Organizační výbor tvoří:
PhDr. Ladislav Pytloun, PhD., odpovídá za řízení a koordinaci přípravy, výzdoba
PhDr. Eva Svobodová, zástupce předsedkyně, vede redakční radu, koordinuje harmonogram,
pozvánky, logo, moderátor konference
Ing. Milan Johanis, zástupce sekce HUM, člen redakční rady
Ing. Milena Kolářová, organizace výstavních prostor, spolupráce se školami
PhDr.Věra Kmochová, zástupce pro umělecké školy, člen redakční rady
RNDr. Jiří Homolka, zástupce sekce TECH člen redakční rady, program na tvorbu vizitek,
PhDr. Karel Štix, zástupce sekce ZDRAV, příprava almanachu
PhDr. Dana Čapková, zástupce sekce EKO, člen redakční rady, tisková zpráva pro ČTK,
Ing. Gabriela Votavová, zástupce sekce ZEM, člen redakční rady, zajištění manuálů, sestavení
prezentací, dárky a reklamní materiály pro účastníky
Ing. Marcela Davídková, CSc, ředitelka VOŠ a SŠSE Praha 9, fotodokumentace a video
z konference
Předsedkyně a jednotliví vedoucí sekcí Vás budou průběžně informovat o průběhu příprav.
Bohužel se na moji výzvu neozvala většina členských škol s potvrzením zájmu o účast na
konferenci včetně zajištění si eventuálně ubytování v Hotelu Olšanka. Kapacita sálu (400
účastníků), umožňuje i účast více zájemců z e škol. Připomínám, že je nutná účast jednoho zástupce
školy na valné hromadě 13. 4. 2015.
Ad5:Různé
-Během tohoto týdne bude vyřešen problém s novým hostingem a doménou pro naše stránky
www.asociacevos.cz. Budou vygenerovány i nové e-mailové adresy předsedkyně a současně i pro
vedoucí jednotlivých sekcí
-Náměstek ČŠI Ondřej Andrys zaslal předsedkyni podklady k připravované nové metodice
hodnocení kvality vzdělávání na VOŠ.
Členové KV AVOŠ do konce ledna zašlou podněty a připomínky k tomuto rozsáhlému materiálu,
které předsedkyně zašle na ústředí ČŠI. 23. 2. na jednání KV AVOŠ za účasti zástupců ČŠI budeme
společně vypořádávat připomínky.
Příští jednání KV AVOŠ dne 2. 2. 2016
Zapsala Markéta Pražmová

