
 
 

 

Dušní17, 110 00 Praha 1 

tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

   

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU 

Datum konání:  2. 2. 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 

(připomínky k podkladům ČŠI)  

 Z: předsedkyně 

 

2. 10:05-10:35    Informace předsedkyně a místopředsedy o aktivitách (jednání PT RHSD pro 

školství, jednání na MZ, jednání zástupců asociací u paní ministryně školství, zhodnocení 

statistických údajů škol za rok 2015) 

 Z: předsedkyně a místopředseda 

 

3. 10:35-11:45 Organizační příprava Konference k 20. výročí vzniku VOV (smlouva 

s Kongresovým centrem, pozvánky pro členské školy a hosty, kontrola plnění harmonogramu, 

doplnění připraveného programu, příprava almanachu, harmonogram příprav…) 

 Z: předsedkyně a místopředseda, řídící výbor konference 

 

 4. 11:45- 12:00 Různé  

 

 

 

 V Praze dne 3. 2. 2016     

                                                                                          Markéta Pražmová 

                                                                                          předsedkyně AVOŠ 

 

Omluveni: Mgr Kočovský (zastoupila doc. Kalátová , PhDr. Čapková, Ing. Zátopková, Ing. 

Johanis. 

 
 

 

 

 

 

 



Ad1:Program a zápis schváleny. Předsedkyně obdržela od členů KV AVOŠ podnětné připomínky k návrhu 

dokumentu ČŠI „Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání- Modifikace pro vyšší odborné 

vzdělávání“. Na základě podkladů, za které patří poděkování ((Ing. Zátopkové, Ing. Johanisovi, PhDr. Křížové, 

PhDr. Zoubkové, PhDr. Svobodové a Ing. Jakešové) předsedkyně připomínky zpracuje do souhrnné zprávy pro 

vedení ČŠI, které se dne 23. 2.2016 zúčastní plánovaného jednání KV AVOŠ. 

  

Ad2:Účast předsedkyně na jednáních 

14.1. - jednání s ministryní školství a představiteli všech pozvaných asociací. 

Z  programu bylo projednáno pouze „Společné vzdělávání“ a názory účastníků na jeho přípravu. Doporučeno 

oddálit zavedení do škol nejméně o 1 rok. Na 4. 2. je plánováno další jednání na téma:  Změny financování 

regionálního školství, Společné vzdělávání – představení harmonogramu a průvodce ředitele společným 

vzděláváním;  Zdravé školní stravování – informování o současném stavu věcí;  Shrnutí aktuální situace na poli 

legislativním. 

18.1. Jednání na MZ z iniciativy prezidenta UZS ČR Ing. Horeckého- seznámení s návrhem dílčí novely 

Zákona o nelékařských zdravotnických profesích za účasti náměstka MZ Vymazala, předsedkyně a 

místopředsedkyně zdravotnických odborů, ředitelky odboru vzdělávání na MZ, prezidentky ČAS, Ing. 

Horeckého, předsedkyně a místopředsedy AVOŠ. 

Všechny SZŠ a VOŠZ byly již informovány o tomto návrhu a PhDr. Štix zahájil jednání v rámci AZŠ o dalším 

postupu při vyjednávání o zrušení některých navržených změn, které např. ohrožují budoucí existenci oboru 

DZZ a asistentské obory (DZT,DZL). PhDr. Štix bude příští týden spolu se zástupci ohrožených oborů jednat 

s ředitelem odboru sk.2 MŠMT Mgr. Bannertem 

 19. 1. Program PT RHSD – hlavní informace za účasti předsedkyně  

-Personální a materiální podmínky učitelů regionálního školství - MŠ  

-Informace o implementaci kariérního systému učitelů:  

-vypuštění „učitelské definitivy“ – nárok na uzavření smlouvy na dobu neurčitou po úspěšném absolvování 

adaptačního období; 

-vypuštění 4. kariérního stupně (sloučení KS3 a KS4) – třístupňový model kariérního systému zahrnuje: 

začínající učitel – samostatný učitel – učitel expert; 

-stanovení délky požadované pedagogické praxe pro postup do KS3 (10 let) 

-vypuštění odborného konzultanta jako „průvodce“ učitele atestačním řízením pro KS3  

-úprava složení atestační komise pro KS3 – místo odborného konzultanta inspektor ČŠI 

-náběhové období – podle přechodných ustanovení návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících 

Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. bude předložen vládě do 31. 3. 2016. Předpokládá se, že zákonná úprava 

nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém 

spuštěn v plném rozsahu.  

Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu 

je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. 

Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 mil. Kč. 

- Změny financování regionálního školství- RNDr. Matušková - pro VOŠ státní normativy, které budou 

stanoveny na studenta – přesná výše zaslaná zřizovatelům… podrobnosti lze najít v UN včetně údajů o počtu 

studujících ve šk. roce 2015/16- úbytek na VOŠ  
zdroj UN z 2/2016 uvádí: v absolutních číslech porovnání roku 2015/2016 na všech VOŠ: úbytek 1 891 

studentů a relativně snížení o 10% 

- Pokračující podpora odborného vzdělávání- Mgr. Bannert  

-Stanovení vybraných oborů vzdělání i výběr škol je plně v kompetenci krajů s přihlédnutím k Dlouhodobému 

záměru rozvoje vzdělávací soustavy ČR a kraje, potřebám trhu práce, uplatnitelnosti absolventů, územní 

spádovosti, optimalizačním záměrům, efektivnímu využívání prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu a k 

závěrům kontrolních zjištění ČŠI. Vlastní výběr přihlášených středních škol provádí kraje za dodržení podmínek 

stanovených v rozvojovém programu.  

Návrh variant řešení provádění výběru oborů 
Varianta nulová 

-krajské úřady s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávací soustavy ČR i kraje, potřebám trhu 

práce, uplatnitelnosti absolventů, územní spádovosti v kraji, optimalizačním záměrům, efektivnímu využívání 

prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu a k závěrům kontrolních zjištění ČŠI.  

Varianta 1 

-Výběr podporovaných oborů vzdělání pro jednotlivé kraje provede hodnotící komise. Členy budou zástupci 

MŠMT, Krajů, MPSV, MPO a sociálních partnerů (HK, SPD apod.). Při výběru se bude vycházet z požadavků 

trhu práce a zaměstnavatelů v jednotlivých krajích, brán zřetel bude taky na jednotlivá vyhodnocení rozvojového 

programu od roku 2014.  



Výběr středních škol bude provádět výběrová komise jmenovaná v jednotlivých krajích. Členy výběrové komise 

budou zástupci zřizovatele škol, úřadu práce, sociálních partnerů, ČŠI a MŠMT. 

Varianta 2 

-Výběr podporovaných oborů vzdělání pro jednotlivé kraje provede MŠMT ve spolupráci s příslušnými orgány a 

sociálními partnery s využitím poznatků z vyhodnocení rozvojových programů v letech 2014 a 2015.  

Výběr středních škol jednotlivých zřizovatelů zapojených do rozvojového programu provede na základě jejich 

žádostí MŠMT. Výběr bude uskutečněn v souladu s podmínkami uvedenými v rozvojovém programu. Pro 

zpracování žádostí škol o podporu v rámci rozvojového programu bude využitý systém evidence žádostí o dotace 

zpracovaný NIDV 

Varianta 3 

Výběr oborů vzdělání provede krajský úřad ve spolupráci  se sociálními partnery příslušného kraje.  

Výběr středních škol jednotlivých zřizovatelů zapojených do rozvojového programu provede na základě jejich 

žádostí MŠMT. Výběr bude uskutečněn v souladu s podmínkami uvedenými v rozvojovém programu. Pro 

zpracování žádostí škol o podporu v rámci rozvojového programu bude využitý systém evidence žádostí o dotace 

zpracovaný NIDV. 

1.2. Jednání předsedkyně s ředitelem odboru sk.2- Mgr. Bannertem v souvislosti s připravovanou konferencí 

k 20. Výročí vzniku VOŠ. Dotazy předsedkyně byly cíleny na vyjádření stanoviska ředitele odboru k stále 

neřešené budoucí existencí VOŠ v rámci vzdělávací soustavy ČR s řadou otázek- Jak byly vyhodnoceny závěry 

kulatých stolů z roku 2015? Zda může vedení sk.2. iniciovat setkání s odborem VŠ? 

V zásadě pan ředitel přiznal, že jednání s odborem VŠ je složité a jedině slíbil vypracování dalšího dokumentu, 

ve kterém by se zapracovaly další naše návrhy na řešení. Vše opět v rovině příslibů s přiznáním, že zatím není 

ani odvaha a politická vůle k řešení VOŠ. Jedinou jistotou pro nás jsou dokumenty –„ Strategie 2020….“ a 

„Dlouhodobý záměr…do roku 2020“.    
Ad3: PhDr. Pytloun seznámil přítomné s plněním harmonogramu příprav konference. Předsedkyně informovala 

o počtu pozvaných hostů, o přijetí záštity nad konferencí ministryní školství a MPSV, o rozpočtu, podepsání 

smlouvy s Kongresovým centrem apod. Společně byl dopracován program konference, informace členským 

školám a jejich reakce, příprava almanachu a tisku. Dále byli požádáni vedoucí sekcí, aby oslovili školy o jistou 

nepeněžitou formu sponzorování konference, např. z propagačních materiálů, které některé školy mají volné  

(nevadí např. logo konkrétní školy na předmětu). S ohledem na finanční náročnost konference, kde náklady na 

stravování na 1 účastníka v průběhu 2 dní jsou kalkulovány Kč 1 200,-) bude stanoven účastnický příspěvek 

pro jednoho zástupce školy Kč 1 200,- O elektronickém přihlašování na www.uzs.cz 

budete včas informováni. 

V souvislosti s možností se zapojit do některých aktivit, které by i Vám umožnily prezentovat některé výjimečné 

úspěchy Vašich  škol a absolventů v průběhu konference, sledujte zasílané podklady a informace a dle 

uvedených e-mailových odkazů zasílejte svoje podklady. Pro případ, kdy budete posílat fotografie, prosím o 

jejich zasílání pro tisk almanachu  ve formátu  PDF nebo TIF  a v kvalitě rozlišení 300 dpi , a to vše na uvedenou 

adresu pro zasílání podkladů na almanach sev@post.cz. ze dne 3. 2. 2016 

Ad4:Různé 

Na www.asociacevos.cz  bude do konce února zveřejněno vše, co Vám prozatím přeposílám: 

- zápis z jednání KV AVOŠ za prosinec 2015 včetně - Zhodnocení statistických údajů za AVOŠ (počet 

studujících, absolventů a shrnutí Europassů) 

- zápis z jednání KV AVOŠ za leden 2016  

-zápis z jednání KV AVOŠ za únor 2016   

- porovnání přijatých uchazečů roku 2014/2015 a 2015/2016 bude zveřejněno na stránkách AVOŠ po 

vyhodnocení tabulek, které školy vyplňují na základě požadavku odboru CERA nejdříve v březnovém zápisu. 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV AVOŠ 23. 2. 2016 

 

 

Zapsala Markéta Pražmová 

http://www.uzs.cz/
mailto:sev@post.cz
http://www.asociacevos.cz/

