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

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU AVOŠ
Datum konání:

17. 5. 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 a usnesení VH
Z: předsedkyně
2. 10:05 - 10:45: Aktuální informace z jednání předsedkyně, zhodnocení konference
(účast, náklady…). Stanovení dalšího postupu- realizace výzev konference a usnesení
VH. Zhodnocení pilotního ověřování hodnocení kvality VOŠ na konkrétních školách
Z: předsedkyně, místopředseda
3. 10 :45 - 11:30 Různé (časový harmonogram jednání do konce roku 2016,, www.
stránky… )

V Praze dne 19. 5. 2016
Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ

Omluveni: Mgr. Kočovský

Ad 1: Program jednání, zápis ze dne 4.5. 2016 a zápis z VH byl schválen.
Ad 2: Aktuální informace z jednání předsedkyně, zhodnocení konference (účast, náklady…).
Stanovení dalšího postupu
-na konferenci registrováno (podepsáno) 186 účastníků, z toho 55 hostů
Náklady :
- Kongr.centrum Olšanka: Kč 240 023,40
-DPP
Kč 41 000,-(Svobodová, Pytloun, Vajsová, Davídková, Votavová ,student)
-Almanach:
Kč 17 800,Celkem:
Kč 298 823,Sponzoři:

Kč 24 000.,(BENU Kč 20 000,- Rodentica Kč 2 000,-GTS Kč 2 000,-

Příslib dotace UZS Kč 60 000,- z prostředků schválených vládou na Rok společenských
služeb pro zaměstnavatelské svazy
-VH se zúčastnilo 83 škol, schváleno usnesení, změny v KV AVOŠ a členský příspěvek ve
výši Kč 6 000,-ročně.
V letošním roce bude mimořádně vystavena faktura na členský příspěvek (z důvodu možnosti
daňového odpočtu většiny škol zůstává znění formulace účelu úhrady za „metodickou a
poradenskou činnost“ nezměněn) na šk. rok 2016/2017 v červnu 2016 ekonomkou AVOŠ
Ing. Malinovskou.
Aktivity předsedkyně:
19.4.
- Plánovací komise OP VVV- je připraven Záměr výzvy Inovace vzdělávání VOŠ formou
digitálních nástrojů OP VVV a na jednání PK dne 26.5. bude na programu jednání
„Implementace strategie digitálního vzdělávání I.“ formou digitálních nástrojů. Je třeba
dořešit přesnou formulaci výzvy formou šablon, nastavit zapojení nečlenských „vošek“…,
dále vydefinovat oblasti další podpory VOV. Bude předmětem dalšího jednání s ředitelkou
odboru CERA a sk.2 o stanovení obsahu, výše finanční alokace a vytvořit pracovní skupinu
pro přesné vymezení co dál s voškami? Výzva bude vyhlášena v prosinci 2016.
- jednání s ředitelem Bannertem - doporučení vytvořit pracovní skupinu a vymezit základní
postupy. Hlavně intenzivně spolupracovat se zaměstnavateli absolventů VOŠ (jsou málo
slyšet….). Jednání s Radou VŠ - pan předseda Jakub Fischer již slíbil předsedkyni AVOŠ
jednání spolu s místopředsedkyní Ing. Štěrbovou, prorektorkou neuniverzitní VŠ
polytechnické v Jihlavě a místopředsedkyní RVŠ. Předsedkyně bude 26.5. jednat s JUDr.
Ivanem Barančíkem, Ph.D., rektorem Vysoké školy logistiky o.p.s. Přerov a místopředsedou
České konference rektorů pro záležitosti legislativní a organizační. Dále požádala o jednání
paní poslankyni Dobešovou a Novákovou.
- jednání s náměstkem Píclem - projekty Strategie digitálního vzdělávání, implementace
výzev po VOŠ, vymezit, co VOŠ potřebují - standardy, vymezení kompetencí DiS.,
spolupráce s VŠ, profesní Bc, připravit jednání s VŠ
27.4.
- Monitorovací výbor - schválena výzva na inkluzi, problém zatím neschválených KAP a
MAP –schváleno 129 projektů z 272 předložených, vyřazeno 81.
28.4.
- VH UZS ČR - úprava stanov, memorandum o spolupráci mezi Svazem měst a obcí a
Asociací krajů ČR, Sdružením místních samospráv. Příprava letošních konferencí UZS ČR Školství 2017 (plánována na 22.11.2016 pod záštitou předsedy vlády a s účastí prezidenta
Zemana a ministryně školství).

- Jednání sekce školství UZS ČR – viceprezident Zajíček informoval o novele ŠZ a hlavně o
kontraverzní smlouvě- memorandu o spolupráci mezi MŠMT ČR a Svazem průmyslu a
dopravy, HK, Agrární komorou při rozhodování zápisu oborů vzdělání s maturitní zkouškou a
oborů VOŠ při stanovení nejvyššího počtu žáků a studentů v těchto oborech včetně rozdělení
věcné příslušnosti partnerů při vydávání stanovisek k žádostem o zápis do rejstříku škol…
13.5.
PT RHSD
- reforma financování RgŠ, Ing. Rathauský má připomínky k Ph max… financování
nepedagogických pracovníků, dořešení parametrů pro financování např. řidičských zkoušek,
financování tříd s více zaměřeními, praktická výuky učebních oborů….
- vyhláška o společném vzděláván - platnost od 1.9., semináře na krajích…
- jednání s Mgr. Martou Starou o dalším postupu pro zahájení jednání o dalším postupu
jednání o VOŠ
Doporučení:
- přípravit složení pracovní skupiny za účasti Asociace malých a středních firem, MPSV,
reprezentace VŠ, vymezení cíle (prostupnost?, profesní Bc, model 3+1.Vymezení dalšího
postupu jednání o kompetencích až po výsledku meziresortního jednání s MZ .
- AVOŠ by mohl být partnerem VŠ pro jednání o profesním obsahu studijních programů VŠ –
jako expert při tvorbě profesních bakalářských programů
-KV AVOŠ určil po diskuzi do pracovní skupiny tyto zástupce sekcí: Ing. Pražmová,
Ing. Davídková, RNDr. Homolka, PhDr. Štix, PhDr. Pytloun, PhDr. Čapková, Ing. Johanis;
navíc RNDr. Homolka osloví pro spolupráci i místopředsedu akreditační komise SR prof.
Holečka (který působí i jako místopředseda Svazu automobilového průmyslu SR). A PhDr.
Čapková zástupce zaměstnavatelů.
Zhodnocení pilotního ověřování hodnocení kvality VOŠ na konkrétních školách:
sekce zdravotnická:
inspekce
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská Plzeň
přizvaná osoba:
PhDr. Karel Štix, ředitel
Střední zdravotnické školy a VOŠZ ,České Budějovice
- inspirativní práce inspekce, objektivní hodnocení ukazatelů kvality
sekce humanitní:
inspekce
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,Ostrava-Mariánské Hory
přizvaná osoba:
Ing. Milan Johanis, ředitel
Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10
- pilotáž měla spíše podobu řádné a komplexní kontroly ČŠI, dotazník od inspekce ukázal
dosti subjektivní pohled inspektorů, protože v dotaznících zůstala celá řada subjektivních
aspektů, jež nejsou objektivně měřitelné
- inspektoři byli při hodnocení korektní, z inspekce vyplynuly nové náměty - např. v oblasti
BOZP
sekce ekonomická:

inspekce
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských
technologií, Praha 2, Podskalská 10
přizvaná osoba:
PhDr. Dana Čapková, zřizovatelka
PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o, Praha 8
- inspekce proběhla velmi korektně, úpravy kritérií předají inspektoři do pražského ústředí,
nejlepší stupeň hodnocení škola dosáhne vždy logicky jen v několika ukazatelích (jako
příklad dobré praxe)
- v hodnotící části ČŠI je velký prostor pro subjektivní pohled, nutná je úprava legislativy –
např. ať vyhláška o VOŠ určí něco, co je pro ČŠI relevantní; mělo by se využít pojmu
profesní terciární vzdělávání a tam zařadit i VOŠ
sekce technická:
inspekce
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně
přizvaná osoba:
Ing. Marcela Davídková, CSc.
ředitelka školy
Střední odborná škola slaboproudé elektrotechniky a VOŠ, Praha 9
- vstřícný a pohodový přístup, inspirace pro práci
sekce zemědělská:
Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, Mělník
přizvaná osoba:
Ing. Gabriela Votavová
odpovědná za vedení VOV
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Chrudim
- inspekce se direktivně drží zákona 561/2005 Sb. a přibližuje nás více středním školám,
jejich optikou na VOŠ často nahlíží
- pracovníci ČŠI zatím s inspekcí na VOŠ nemají zkušenosti, seznamují se vůbec s provozem
na VOŠ a s jejich specifiky
Závěr: Předsedkyně AVOŠ promluví na konci května 2016 o průběhu pilotáže s náměstkem
ČŠI dr. Andrysem. Je třeba, aby AVOŠ získal zpětnou vazbu z pilotáže a aby se poznámky a
připomínky, které z pilotáže vzešly, dostaly přes krajská centra ČŠI až do ústředí a
zakomponovaly se skutečně do výsledného materiálu, který bude pro hodnocení všech VOŠ
používán.
Ad 3: Různé
-Aktualizace údajů na webu a příprava nového webu
Předsedkyně oslovila všechny členské školy, aby do 16/5/2016 zaslaly jakékoli úpravy
základních údajů, které jsou o školách uvedeny na webu AVOŠe. Mnoho škol změnu ještě
neoznámilo, problém uvedení nesprávného zřizovatele školy nově předsedkyně všem u
veřejných škol provedla. Ještě není dořešeno, které školy musí mít za názvem příspěvková
organizace - ne všechny ohlásily a zejména u soukromých škol není přesný název zřizovatele.
Předsedkyně některé školy ještě osloví a žádá znovu o kontrolu na
http://asociacevos.cz/adresy.php Na žádost několika škol, které s ohledem na víceoborové
vzdělávací programy školy a těch je dnes již většina, chtějí být zařazeni ve více sekcích

AVOŠe současně, KV AVOŠ sděluje, že nelze realizovat zařazení jedné školy do více sekcí a
doporučuje aby školy zůstaly v těch sekcích, kde dosud jsou, chtějí-li se ale např. zúčastnit
jednání i jiné sekce, mohou se tak dostavit jako hosté (vedoucí takové sekce bude vedením
školy kontaktován a ten je přizve na případné jednání, změnu členství sekce to ale nebude
znamenat ).
Web AVOŠe projde změnou, kterou připravuje Ing. Davídková a její tým, změna se provede
v průběhu léta, nyní se dolaďuje grafika celého webu. Aktualizuje se vedení KV, změna sekce
VŠ, doplní se na nový web i řada informací o nedávné konferenci (snímky, prezentace
účastníků aj.). Vedoucí sekcí budou mít přístup do rubriky své sekce, kam budou moci
vkládat sdělení a aktuální informace.
-VOŠ „Scholastika“ – KV souhlasí se vstupem této nové pražské soukromé VOŠ, která
požádala o členství do AVOŠe. Škola bude zařazena v humanitní sekci.
-Výzva v rámci IROP- kraje rozdělí žadatelům investiční prostředky na vybavení odborných
učeben na základě přiřazovacího klíče, který stanovuje 4 kritéria ( z oblasti ICT, cizích
jazyků, přírodních věd a řemeslné výroby podle zařazení školy podle Nařízení vlády o
soustavě oborů vzdělání. Pokud je žadatel-VOŠ splní a doloží schváleným profilem
absolventa v akreditovaném vzdělávacím programu
(nebo alespoň jednu), budou mu
investiční prostředky přiděleny.
PaedDr. Krieg zpracoval materiál za VOV, který doplnila předsedkyně AVOŠe; v budoucnu
to znamená, že bude-li reagovat daná VOŠ na takovou výzvu, musí doložit, že daná kritéria
má ve svém profilu absolventa. Všechny „vošky“ splňují kritérium kompetencí jazykovýchvšechny obory
mají absolutoria z jazyků. Nejlépe na tom jsou školy technické,
zemědělské…, které splňují v profilech absolventa i další kritéria
-PhDr.Čapková –nutná je nyní spolupráce se zaměstnavatelskými svazy – PhDr. Svobodová
osloví Asociaci hotelů a restaurací, PhDr. Čapková Asociaci CK a Asociaci malých a
středních podnikatelů, Ing. Davídková vybrané pracovníky Svazu průmyslu a dopravy
-Ing. Johanis – dotaz na ředitele škol, zda mohou sami se sebou uzavírat smlouvu na
získání odměny např. v projektové činnosti – informace PhDr. Štixe aj. – je třeba postupovat
dle zákona, který to dovoluje, zejména zákoník práce – Ing. Johanis žádá předsedkyni, aby se
dané téma projednalo na monitorovacím výboru MŠMT
-PhDr. Zoubková – informace z jednání v PS PČR – o zařazení diplomovaného záchranáře
– jednání probíhala postupně s několika poslanci, účastnil se jich i Mgr. Kočovský (jednal
sPhDr. Dobešovou), prozatím bude vzdělávání na VŠ i VOŠ
-PaedDr. Ludačka – normativy pro VOŠ – podle sdělení předsedkyně zatím zůstávají
neměnné, musíme však otevřít téma změny normativů v dálkové (kombinované, večerní…)
formě vzdělávání
-Ing. Votavová – QR kód na vysvědčení – v systému bakalář bude nová aktualizace od
příštího roku, kde se bude tento kód automaticky tvořit
-Ing. Davídková – podklady o VOŠ pro časopis Řízení školy žádá členy KV (témata různá –
reakce na konferenci, spolupráce s VŠ aj.) na cca 3 strany, aby se daná problematika dostala
mezi ředitele školy – termín – následující týden (do 27.5.)
Časový harmonogram jednání KV AVOŠ ve druhé polovině roku
20.9.,18.10.,15.11.,13.12. Další jednání KV AVOŠ se bude konat dne 20. září 2016
Zapsali: Markéta Pražmová, Ladislav Pytloun
18. května 2016
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