Dušní17, 110 00 Praha 1
tel:+420 222 333 137
e-mail: prazmova@seznam.cz
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Datum konání:

15. 12. 2015

Čas konání:

10:00 h

Místo konání:

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

Program:
1. 10:00-10:05 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu
Z: předsedkyně
2. 10:05-10:25 Aktuální informace z konference církevních škol
Z:Mgr. Petr Uherka, zástupce církevních škol
3. 10:25-10:55 Informace předsedkyně a místopředsedy o aktivitách (Konference Zdravotnictví a
Školství 2016, seminář zdravotnického výboru v PSP, jednání s poslankyní Dobešovou, Diskusní
fórum ve vzdělávacím centru zahraniční univerzity, Konference k odbornému vzdělávání na
Německém velvyslanectví, diskuze se zástupci EK o kvalitě a relevanci TV ( VOŠ a profesně
zaměřené Bc programy), Předsednictvo UZS a jednání sekce školství UZS ČR, jednání PK OP VVV
a Monitorovacího výboru, statistika škol
Z: předsedkyně a místopředseda
4. 10:55- 11:10 Informace Mgr. J.Rydla, náměstka NIDV k problematice dalšího vzdělávání
pedagogů na VOŠ
Z: předsedkyně a místopředseda
5. 11:10 - 11:55 Organizační a obsahová příprava Konference k 20. výročí vzniku VOV
Z: předsedkyně a místopředseda a přípravný výbor
6. 11:55- 12:15 Různé (zápis AVOŠ do rejstříku dle nového OZ, harmonogram jednání KV AVOŠ
v roce 2016, zapojení škol do projektu…)

V Praze dne 15.12. 2015
Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ

Omluveni: Mgr. Vitisková, PhDr. Sehnal
Ad1: Schváleno se změnami: zařazeno zhodnocení výstupů komunikace Igora Červeného,
tvůrce návrhu na tvorbu interaktivních výukových materiálů, předsedkyně a zástupců sekcí
prostřednictvím Skype. Zjištěný předběžný zájem členských škol a jejich pedagogů tvořit
interaktivní výukové materiály v případě zařazení AVOŠ do PO3-Implementace Strategie
digitálního vzdělávání v roce 2016:
Ekonomické:
celkově:
zapojí se:
pedagogů k proškolení:
tvorba výukových materiálů:

28 škol, 17 neodpovědělo, 1 už zapojena
9 škol
82
68

Technické:
celkem:
zapojí se:
pedagogů k proškolení:
tvorba výukových materiálů:

23 škol
7 škol
27
69

Zemědělské
celkem:
zapojí se:
pedagogů k proškolení:
tvorba výukových materiálů:

9 škol
5 škol
35
40

Humanitní
Celkem:
zapojí se:
pedagogů k proškolení:
tvorba výukových materiálů:

20 škol
3 školy
25
40

Zdravotnické
celkem:
33 škol
zapojí se:
9 škol
počet pedagogů a materiálů bude upřesněný
Ad2: Aktuální informace z konference církevních škol na žádost Mgr. Uherky
-Mgr. Petr Uherka, zástupce církevních škol, sdělil informaci ze setkání se zástupci Rady VŠ,
kteří již údajně projevili zájem o spolupráci s AVOŠ . KV AVOŠ souhlasí, aby pan Uherka
projednal s předsedou Rady vysokých škol panem Doc. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D.,
nebo jeho místopředsedy, možnost společného jednání v příštím roce.
Ad3: Informace předsedkyně a místopředsedy
12.11. Účast na konferenci Zdravotnictví 2016 v Hotelu Ambassador, na stránkách UZS jsou
všechny prezentace a hodnocení
13.11. Seminář v PSP – „ Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“
pod záštitou Výboru pro zdravotnictví . Zajímavé prezentace zaslány zástupců m KV AVOŠ,
zdravotnické sekce:

- prezidentka ČAS, Šochmanová – „Co potřebujeme v praxi“- odmítla také model 4+1
viz
prezentace zdůvodnění
-doc. Kalátová na téma „Harmonizace studia“ odmítla model 4+1
- prof. PhDr. Thótová, děkanka zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích na téma „Harmonizace studia na VŠ a VOŠ“- porovnala programy VOŠ a VŠ a
konstatovala pouze 2 zásadní rozdíly: VOŠ nemají garanty studia a většina vyučujících nemá
titul PhD.; navrhuje nabídnout VŠ, aby si akreditovaly jednoroční bakalářský program, např.
v kombinované formě, ve kterém by absolvent VOŠ mohl získat titul Bc.
Odpoledne- jednání předsedkyně s paní poslankyní Dobešovou o přípravě zařazení
poslaneckého pozměňovacího návrhu k zákonu o VŠ, který bude projednáván v PS:
§68 - doplnění o d) znání 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 programu…
Předsedkyně zaslala v této souvislosti dopis paní ministryni školství s žádostí o podporu
tohoto návrhu při hlasování v PS a dále žádost o stanovisko UZS k potřebnosti VOŠ z
pohledu zaměstnavatelů.
Pan prezident Horecký zaslal paní ministryni, poslankyni Ivaně Dobešové a náměstkovi
Jaroslavu Fidrmucovi stanovisko o nutnosti zachovat VOV ve vzdělávací soustavě ČR.
23.11. Pozvání na Diskusní fórum 2015 OEAEP Otevřená evropská akademie ekonomiky a
politiky)
Účast předsedkyně a PhDr. Evy Svobodové v sídle OEAEP Argentinská, Praha 7 (účast i 2
oslovených škol VOŠ Perspektiva-Dubí a VOŠ Varnsdorf). Akademie má již několik poboček v
ČR a nabízí našim absolventům vzdělávání v různých programech za 3 semestry (Kč 69 000) a
získání titulu Bc, dále titul MsC. a Mgr. Předsedkyně si ověřila na správním odboru MŠMT
informace o možnosti nostrifikace - uznávání absolventům titul této akademie “Bakalavr”, který
však dle naší legislativy nelze uznat z důvodu, že jde o pobočku Ukrajinské soukromé univerzity,
která nemá v ČR akreditaci, kde výuka v dálkové formě studia probíhá v jazyce českém. (Je znám
však i případ, že např. VŠE uznala ukrajinský diplom jako rovnocenný pro obor management
absolventu této akademie). Mnozí absolventi již mají ale problémy a MŠMT titul nemůže
nostrifikovat - viz odvolání na:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/se-zemi-ve-ktere-je-zahranicni-vysoka-skola-kteradoklad-o-1
http://enic.in.ua/index.php/en/
… legislativa země původu daného vysokoškolského vzdělání - tedy Ukrajiny (zákon o
vysokých školách), nezná tituly uváděné na veřejných informačních zdrojích OEAEP, resp.
takové se absolventům ukrajinských vysokých škol neudílejí.
Na základě tohoto zjištění chci upozornit vedení členských škol a jejich případné zájemce o
studium této akademie na možná rizika absolvování tohoto studia - viz přílohy a legislativní
rozbor z odboru správního MŠMT.
Případným zájemcům o celý výklad na požádání zašlu všechny informace.
24.11. Konference školství 2016 (prezentace na stránkách). Pan náměstek Štech na dotaz
předsedkyně, zda se řeší situace VOŠ, odpověděl: že nejsme terciární vzdělávání, chyba
nastala již v roce 1996, jde o politické rozhodnutí…

25.11. Účast předsedkyně na Konferenci k odbornému vzdělávání Česko- německá výměna
zkušeností (Svobodný stát Sasko) na Německém velvyslanectví v Praze-zajímavé vystoupení
vedoucí odd. pro kvalitu a celoživotní vzdělávání na téma Prostupnost vzdělávacího systému:
Barbara Hemkes, vedoucí oddělení kvalita, trvalost ze Spolkového ústavu odborného vzdělávaní
(BIBB),sdělila, že Sasko uznává pro pokračování ve studiu kvalifikaci od mistra –VŠ,
oboustranná prostupnost od roku 2009, u Bc studií se započítává 50% studia + kurzy, ,
minimálně 60 ECTS, VŠ samy nabízejí studium absolventům nižších stupňů vzdělávání.
Ing. Petr Bannert, PhD., ředitel odboru vzdělávání MŠMT se o VOŠ ani nezmínil
26.11. Předsedkyně přijala pozvání paní Kapounové z EK v sídle Praha1, Jungmannova
ulice – kde se konala diskuze s přítomnými zástupci Francie, Španělska, Itálie o kvalitě a
relevanci terciárního vzdělávání bakalářských a profesně orientovaných programů VŠ a VOŠ
v ČR. Žádný z pozvaných zástupců VŠ se nedostavil.
27.11. Předsedkyně byla pozvána panem náměstkem Rydlem na jednání v analytickém
oddělení NIDV k tvorbě návrhů na vzdělávací potřeby cílené na specifika VOV Předsedkyně
uvedla tyto 2 návrhy: pro začínající učitele na VOŠ a odborníky z praxe vyučující na VOŠ
30.11. Jednání představenstva UZS ČR- viz zápis na stránkách UZS: nová pravidla
připomínkování, prezident slíbil vydat bulletin, který by zmapoval dvacetiletou historii VOŠ,
rozesílání pozvánek, příspěvek na úhradu nájmu v Kongresovém centru Olšanka, UZS ČR
bude také spolupořadatelem konference k 20. výročí vzniku VOŠ.
1.12. Jednání sekce školství UZS ČR – viz aktuální témata a projednávání priorit na rok
2016 na stránkách UZS ČR
3.12. Konference k 10. Výročí NIDV- některé zajímavé prezentace ze zahraničí (viz stránky
NIDV)
4.12. Plánovací výbor OP VVV – seznámení s harmonogramem výzev na rok 2016- opět bez
VOŠ (pouze MŠ, ZŠ, VŠ). V PO3 s názvem Implementace strategie digitálního vzdělávání I,
se mají tvořit koncepce, zacíleno na pedagogy všech škol a příjemcem jsou VŠ, povinné
partnerství (mohou být i VOŠ). PK nebyla usnášeníschopná
9.12. Opakované zasedání PK OP VVV ze dne 4. 12. předsedkyně rozporuje harmonogram
výzev na rok 2016. Z podnětu pana náměstka Velčovského a paní ředitelky Šmíd-Winterové
rozhodnuto, že VOŠ budou zařazeny do harmonogramu výzev na 1.čtvrtletí 2017 formou
samostatně cílené výzvy pro VOV, jejíž součástí bude tvorba koncepce VOŠ s vymezením
jejich specifického postavení v rámci systému, včetně implementace strategie digitálního
vzdělávání a tvorby šablon pro interaktivní výukové materiály.
První jednání je naplánováno na 7. ledna s paní Ing. Danou Pražákovou (pověřena odborem
CERA). KV AVOŠ nominuje k účasti na jednání předsedkyni, která si pro přípravu do týmu
přizve paní ředitelku VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha 9 Ing. Marcelu
Davídkovou a pana Igora Červeného.
Koncepční podklady musí být připraveny do konce 1. pololetí 2016, dále je musí schválit
skupina 2 a na podzim roku 2016 v případě jejich schválení, bude navazovat implementace
digitálního vzdělávání formou šablon. Výzva má být vyhlášena v 1. čtvrtletí roku 2017.
10. 12. Monitorovací výbor OP VVV- hodnocení dosavadního realizačního plánu a jeho
plnění pro rok 2015 a strategie pro rok 2016,(účast zástupců EK- pan Morass, paní
Kapounová, Vocásková) Požadavek AVOŠ doplnit v rámci výzev ESF a ERDF, kde jsou

prostředky v rámci výzev zacíleny do oblasti vzdělávání na zájemce o studium se specifickými
potřebami, sociálně znevýhodněné skupiny, zatím určeny jen pro VŠ, i cílovou skupinu
studentů VOŠ
Ad4:Vystoupení Mgr. J. Rydla, příprava spolupráce s AVOŠ
Ad5:-Příprava konference k 20. výročí VOŠ
-vytvořen organizační výbor pro přípravu dvoudenní konference (včetně valné hromady) ve
dnech 12. - 13. dubna 2016.
- organizační výbor tvoří:
PhDr. Ladislav Pytloun, PhD.,- odpovídá za řízení a koordinaci přípravy
PhDr. Eva Svobodová, zástupce předsedkyně vede redakční radu, koordinuje harmonogram
pozvánky, moderátor
Ing. Milan Johanis, zástupce sekce HUM
Ing. Milena Kolářová, zástupce sekce EKO
PhDr.Věra Kmochová, zástupce pro umělecké školy
RNDr. Jiří Homolka, zástupce sekce TECH
PhDr. Karel Štix, zástupce sekce ZDRAV
PhDr. Dana Čapková, média, prezentace, výzdoba
Předsedkyně AVOŠ
-Předsedkyně vyzývá členské školy k zasílání podnětů na organizaci konference, tvorbu
publikace – bulletinu z dvacetileté historie VOV, náměty na publicitu, potenciální sponzory,
propagaci, hosty
Školy budou mít prostor prezentovat na panelech své úspěšné absolventy, ocenění etc. Po
skončení programu konference dne 12. 4.2016 se bude konat pro zájemce společenský večer a
divadelní představení. Předsedkyně zašle všem školám předběžnou pozvánku s informacemi
a žádost na závaznou rezervaci ubytování přímo v Hotelu Olšanka (a parkování).
Na titulní straně webu AVOŠ je ikona o konferenci, později bude zvýrazněna logem
konference. Sledujte průběžně všechny informace, které tam budou ukládány od 1. ledna 2016
Žádám všechny členské školy o závazné sdělení počtu zástupců škol včetně požadavku
na ubytování do 10. ledna 2016
Hosty konference budou rovněž zástupci zřizovatelů všech 14 krajů - prosím o aktuální
kontakty na zástupce, který má ve vašem kraji přímo v gesci VOV, eventuálně má zájem o
vystoupení. Sdělte rovněž kontakt na významného zahraničního partnera, zástupce významné
firmy s dobrou spoluprací apod.
Počítejte s tím, že druhý den konference (13. 4. 2016) se bude konat po oficiálním
programu valná hromada, kde je nutná účast zástupce každé členské školy
Ad6: Různé
-PhDr. Čapková se z pověření předsedkyně a na žádost předsedy Sdružení profesního
terciárního vzdělávání (SPTV), který sdružuje asi? 6 VOŠ, sešla s Ing. Michalem
Karpíškem. Pan Karpíšek nabízí AVOŠ spolupráci, či vzájemnou koordinaci ve 3
mezinárodních projektech, neboť jeho sdružení je zapojeno do mezinárodních struktur a stalo
se partnerem v několika dvou- či tříletých projektech EU, které jsou zaměřeny na rozvoj
profesně zaměřeného terciárního/vysokoškolského vzdělávání.
Po diskuzi předsedkyně vyslovila svůj názor na to, proč je nám až nyní nabízena spolupráce,
když již projekty probíhají, kdo by případného zástupce AVOŠ financoval a z jakých
prostředků, jaká by byla jeho role…

Dále se k návrhu vyjádřil místopředseda AVOŠ PhDr. Karel Štix, rovněž s kritickým
stanoviskem. Doporučení k účasti jako „pozorovatelé“ zaznělo pouze od PhDr. Čapkové a
Ing. Kolářové.
Výsledky hlasování 13ti přítomných členů KV AVOŠ:
8 proti zapojení
5 se zdrželo hlasování
-Předsedkyně podala žádost rejstříkovému soudu o zapsání spolku AVOŠ s původním
názvem Asociace vyšších odborných škol včetně ověřených kopií stávajících stanov a
dokladu o jmenování předsedkyně do funkce dle uplatnění přístupu dle § 3042 zákona
89/2012 Sb. občanského zákoníku
-Harmonogram jednání KV AVOŠ na 1. pololetí roku 2016: 12. 1., 2. 2., 23. 2.,15. 3.,
5. 4., 12. - 13. 4. a 17. 5.
-KV AVOŠ souhlasí s návrhem předsedkyně na změnu správce sítě od 1. 1. 2016
-na žádost náměstka ÚŠI PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, bude pan náměstek pozván na
jednání KV AVOŠ konané dne 12. 1. 2016.
Zapsala: Markéta Pražmová

