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Zápis z jednání KV AVOŠ ze dne 15.3.2016 

Datum konání: 15. 3. 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. 10:05-11:30 Organizační příprava Konference k 20. výročí vzniku VOV kontrola plnění 

harmonogramu, doplnění programu, účast škol a pozvaných hostů…) 

       Z: předsedkyně, řídící výbor konference 

 

3. 11:30-12:00 Různé  - aktuální informace z jednání předsedkyně 

 

 

 

 

     V Praze dne 1. 3. 2016 

Markéta Pražmová 

 

      předsedkyně AVOŠ 

 

Omluveni: PhDr. Štix, RNDr. Homolka, Mgr. Vitisková, Mgr. Kočovský, PhDr. Kmochová, 

PaedDr. Ludačka 

 

Ad1: Zápis z minulého jednání a program byl schválen všemi přítomnými členy KV AVOŠ 

         viz- prezenční listina 

Ad2: PhDr. Pytloun informoval o plnění harmonogramu příprav. Je dokončena konečná verze programu, která 

bude od 21. 3. zveřejněna na stránkách AVOŠ. Byly rozděleny závěrečné úkoly pro členy organizačního 

mailto:prazmova@seznam.cz


výboru (tisk vizitek, označení stolů pro hosty v konferenčním sálu apod.) Zástupci organizačního výboru 

dokončí všechny přípravné práce do 5. 4., kdy se bude konat jednání KV AVOŠ . Řídící výbor dokončí 

přípravy v prostorách kongresového centra dne 11.4. Přítomní byli rovněž seznámení s obsahem a úpravou 

almanachu, který je připraven ke korektuře. Předsedkyně zašle školám doplňující informace k registraci a 

tabulku k vyplnění všech potřebných údajů o účastnicích konference. Registrace bude ukončena ke dni 31. 3. 

2016. 

Ad3:Předsedkyně informovala o jednáních, které absolvovala: 

23. 2. jednání PT RHSD pro školství s těmito závěry: 

- paní ministryně seznámila s aktuálními informacemi: společné vzdělávání – finalizuje se komplexní 

materiál, bude obsahovat přesná statistická data a porovnání stávajícího platného stavu a změn od 1. září.; 

kariérní řád – platnost od 1. července 2017, pro začínající učitele o rok později náběh atestačního řízení; 

změna financování regionálního školství – nutné pro jednání s MF, cílem je dostat změny do Poslanecké 

sněmovny tak, aby první čtení bylo na přelomu května a června. 

- informace o návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Ředitel Kubát představil změny v 

návrhu kariérního řádu: zavádí chybějící třetí kariérní cestu rozvoje profesních kompetencí, definuje tři 

kariérní stupně a podmínky pro postup kariérním systémem, nastavuje podobu atestačního řízení, podobu 

adaptačního období, vymezuje třístupňový standard učitele. Cílovou skupinou jsou odborně kvalifikovaní 

učitelé bez ohledu na zřizovatele školy. Nově definuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků, 

zařazuje mezi specializované činnosti činnost výchovného poradce a koordinátora vlastního hodnocení 

školy. Upravuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy a v přechodných ustanoveních mimo jiné 

rozřazuje učitele podle délky činnosti do druhého kariérního stupně, stanoví předpoklady pro členy 

atestační komise pro třetí kariérní stupeň. Materiál je rozeslán do vnějšího připomínkového řízení 

s termínem ukončení 18. 3. 2016. Z pléna zaznělo množství připomínek, které je možno uplatnit v rámci 

vnějšího připomínkového řízení. 

-25. 2. na jednání monitorovacího výboru OP VVV byl představen harmonogram výzev pro rok 2016 -vše 

je zaměřeno do oblasti VŠ v PO 1 a 2 a na výzvy pro MŠ a ZŠ ve formě šablon. 

-3. 3. pozvání předsedkyně do Národní kanceláře DofE - Nadace Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, 

která poskytuje školení neformálního vzdělávání (akreditováno MŠMT) určené pedagogům a 

organizacím, které chtějí svým studentům (včetně VOŠ) ve věku od 14 - 26 let tento program nabídnout. Z 

členských škol jsou zatím zapojeny: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola 

pedagogická a Gymnázium Praha 6 a Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a 

jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady. 

Zástupci DofE Vás seznámí s programem na VH dne 13. 4. 2016 

-10. 3. na jednání zástupců asociací u paní ministryně, která informovala a požádala o podporu při 

prosazení připravovaných opatření v oblasti šikany a kariérního řádu. Mj. konstatovala, že kariérní řád 

nepovede ke zlepšení vzdělávání, ale má obnovit hodnocení učitelů škol, je nutné do budoucna v rámci 

změn ve financování RgŠ zvýšit odměňování na základě osobních příplatků a dalších odměn. Kariérní 

řád bude vytvořen v rámci systémového projektu IMKA . Je třeba vydefinovat postavení ředitele škol, 

jehož úkolem musí být hlavně řízení pedagogické činnosti. Práce ředitele školy bude po spuštění KŘ 

ještě více administrativně náročná (plány DVP, hodnocení). Hlavním problémem je zařazování 

stávajících ředitelů škol, kteří budou po zavedení KŘ zařazeni do stupně 2 ??? kdo je bude po deseti 

letech zařazovat do 3. stupně? Není vytvořen standard učitele a ředitele, nastaveny indikátory, nesouhlas, 

aby ředitelem školy se mohl stát učitel ve 3. kariérním stupni, důležité je další profesní vzdělání, jak se 

bude postupovat v přechodném období, jak bude např. učitel vše dokládat? 

Kariérní řád se vztahuje na pedag. pracovníky všech zřizovatelů. Odborníci z praxe, jsou zařazeni do 

nepedag. pracovníků a nevztahuje se na ně KŘ. 

Připravuje se návrh opatření na řešení problematiky šikany. Je třeba posílit roli vedení školy v řešení 

šikany v počátečním stádiu i při rozhodování o kázeňských opatřeních a nastavit přesná pravidla v oblasti 

sledování docházky žáků a studentů do výuky a jejich omlouvání škol 



- dále jednání dílčí plánovací komise OP VVV a odpoledne hlavní PK OP VVV se závěry, že 

požadavky MV OP VVV budou rozpracovány a upraveny v harmonogramech 

Předsedkyně dojednala termín jednání na odboru řízení operačních programů s paní ředitelkou Šmíd 

Winterovou na 6. dubna 2016. Předmětem jednání bude informace o postupu přípravy projektu 

implementace strategie digitálního vzdělávání a přípravě interaktivních vzdělávacích materiálů. 

 AVOŠ k tomuto jednání připravila přehled počtu studentů dle oborů v jednotlivých sekcích (rok 

2014/2015 a 2015/2016) a podobu zadání pro tvorbu jednoho IVM („šablona/osnova“), v závislosti na 

metodice zpracovávané tvůrci. 

Jednání se zúčastní předsedkyně, Ing. Marcela Davídková, ředitelka VOŠ a SPŠSE v Praze 9 a Igor 

Červený. 

 

Upozornění: 

-Dne 10. 3. předsedkyně všem členským školám přeposlala sdělení paní ředitelky Domu zahraniční 

spolupráce Ing. Ivy Tatarkové včetně přílohy, ve které Vás informuje  o změnách v postupu pro zapojení 

VOŠ do programu Erasmus +. Prosím věnujte této zprávě pozornost a hlavně uvedenému termínu 

možnosti podávání žádostí o  Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, který je stanoven na den 31. 

3. 2016, 12:00 hodin bruselského času 

- Upozornění na schválenou novelu zákona o VŠ v PS (zatím je ještě v Senátu), kde je upraven na 

základě poslaneckého návrhu paní Dobešové §68 odst. 1-4…. první pozitivní zpráva 

 „(1) Vysoká škola rozhoduje o právech a povinnostech studenta ve věci 

a) povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, pokud takovou možnost připouští studijní a 

zkušební řád,  
b) povolení opakovat část studia uvedenou v § 52 odst. 1, pokud takovou možnost připouští studijní a 

zkušební řád,  
c) přerušení studia,  
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 
 

 -Upozornění na UN č. 9, přečtěte si od šéfredaktora Petra Husníka text o dvacetileté historii VOŠ: 
bravurní úvodník + třístránkový text mapující celou naši historii. Doporučuji k Vaší pozornosti. 

 

 

Příští jednání KV AVOŠ se uskuteční 5. 4. 2016 

 

Zapsala 

Markéta Pražmová 


