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tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

   

 

 

ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU 

Datum konání:  20. 9. 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 - 11:05: Aktuální informace z jednání předsedkyně a členů KV AVOŠ  

v průběhu prázdnin a začátku září: předsedkyně, zástupci zdravotnické sekce, Ing. 

Davídková 

 

3. 11 :05 - 11:30 Různé (www.asociacevos.cz, členská základna AVOŠ, výzvy OP VVV)  

 

 

 V Praze  dne  5. 9. 2016     

                                                                                          Markéta Pražmová 

                                                                                          předsedkyně AVOŠ 

 

Termíny jednání KV AVOŠ v 1. pololetí šk. roku 2016/17: 20.9., 18.10.,  15.11.,  13.12.,  10.1. 

 
Omluveni: RNDr. Homolka, Ing. Vacková, PhDr. Čapková, PhDr. Štix, Ing. Vitisková 
 
Přítomní členové KV AVOŠ schválili program jednání. 
Jednání se zúčastnila: 
- vedoucí oddělení odborného a vyššího odborného vzdělávání MŠMT Mgr. Marta Stará, 
- Ing. Alena Šteflíčková , zástupkyně ředitelky školy pro kvalitu vzdělávání  na VOŠ  a Střední 
zemědělské škole v Benešově, kterou KV AVOŠ kooptoval do sekce zemědělské  místo Ing.  Votavové, 
která již nepůsobí od 1.9.2016 na Střední zemědělské škole a VOŠ Chrudim  
 

Aktivity předsedkyně červen - srpen 2016 

http://www.asociacevos.cz/


-25.6. Zaslán dopis 19ti veřejným VŠ v souvislosti  s vládním nařízením, kde dle  podle § 44a odst. 3, 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění zákona č. 137/ 2016 Sb. je 
§ 1 
Předmět úpravy 
     Toto nařízení stanoví VŠ vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání uvedených v zákoně o vysokých 
školách, obsahující 
a) základní tematické okruhy, charakteristické a určující pro jednotlivé oblasti vzdělávání, 
b) výčet typických studijních programů spadajících pod jednotlivé oblasti vzdělávání, 
c) rámcový profil absolventů v jednotlivých oblastech vzdělávání, s uvedením 
1. hlavních cílů vzdělávání, zahrnujících odborné znalosti a dovednosti, 
2. charakteristických profesí, zejména profesí regulovaných.  
§ 2 
Oblasti vzdělávání 
     Vymezení oblastí vzdělávání je uvedeno v příloze k tomuto nařízení v počtu 37 
 § 3 
Účinnost   dnem 1. září 2016. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY v § 68 odstavce 1 d) je uvádí, že vysoká škola rozhoduje o právech a povinnostech 
studenta ve věci 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 ucelených částí studia absolvovaných v rámci studia v 
akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší odborné škole. 
- Výsledky korespondence předsedkyně s VŠ, 
osloveno: 19 škol, neodpovědělo 7, pozitivně 6 škol, neuvažuje 6 škol – členové KV se seznámili 
s vyjádřením jednotlivých škol 
 
 -27.6. jednání asociací s paní ministryní, nová tarifní tabulka 
 
 -29.6. PK hlavní- Pro VOŠ se připravuje systémová podpora, tzv. koncepční výzva. Bude do září  
připravena  pro 1.Q. 2017  
Této výzvě bude předcházet již připravená výzva pro SŠ a VOŠ ve formě zjednodušeného vykazování 
(šablon), zaměřená hlavně na spolupráci se zaměstnavateli a specifické potřeby VOŠ. V záři bude 
proto rozšířena výzva pro SŠ o dalšího příjemce - VOŠ a zvýšena alokace finančních prostředků   
 
-Tentýž den se za účasti předsedkyně, místopředsedy a Ing. Davídkové konalo na VŠE první jednání 
s předsedou RVŠ  doc. Jakubem Fischerem a místopředsedkyní RVŠ Mgr. Štěrbovou, prorektorkou 
neuniverzitní VŠP v Jihlavě. 
Doporučující závěr: začít jednat s MŠMT, VOŠ mají individuálně oslovovat oborově příbuzné VŠ a 
hledat možnosti spolupráce. Rada VŠ, která má 280 členů, nemůže autonomním VŠ diktovat, jak mají 
postupovat. Dle nastavených parametrů hodnocení kvality u VŠ chybí na VOŠ učitelé s PhD. a garanti 
předmětů… - bude zahrnuto při přípravě koncepční výzvy 
-Jednání s JUDr. Barančíkem - nově místopředsedou Národního akreditačního úřadu -  PhDr.Pytloun, 
Ing. Davídková - zhodnocení všech možností prostupnosti VOŠ a VŠ a  
- hledání možných cest pro prostupnost... 
- myšlenka větší spolupráce obou akreditačních komisí – současné AK VOV a nově vznikajícího 
Národního akreditačního úřadu, který bude nově akreditovat ne studijní programy, ale půjde o 
institucionální akreditaci  oblastí 
- debata o hledání kvality VOŠ - jedna z možností - mít "sekci" v rámci onoho akreditačního úřadu a ty 
VOŠ, které by usilovaly o akreditaci  a splnily jistě složitá kritéria, by zároveň pak mohly řešit 
prostupnost s určitou VŠ 
- myšlenka, aby člen AVOŠe se stal členem Národního akreditačního úřadu, je souhlasně přijata 
oběma stranami 



 
-Předsedkyně koncem srpna - jednání s ředitelem P.  Bannertem o prázdninových aktivitách AVOŠ, 
přípravě výzev na koncepční m projektu pro VOŠ 
 
- 2.9. Jednání s vedoucí oddělení  Mgr. Starou  
o účinnosti novelizované  vyhlášky  o VOŠ  - přijímání studentů na VOŠ - zasláno již školám, vše v 
 kompetenci ředitele školy, nezapomínejte však na možnost odvolání… o  implementací ECVET, 
inovaci stávajících vzdělávacích programů včetně tvorby standardů hlavně pro odborný jazyk 
k absolutoriu, 
 
-s  referentkou  pro jazykové vzdělávání  PhDr. Černíkovou   
- doplnění VOŠ do standardu jazykových zkoušek - pořád chybí ve „Společném evropském 
referenčním rámci“ standardizace odborné jazykové zkoušky pro VOŠ na úroveň B2, stanovení 
minimálního obsahu odborného jazyka k absolutoriu v souladu s profilem absolventa (sjednotit počet 
hodin jazyka absolutoria) k dosažení 3 - 4 hodiny, ECTS 16 s cílem, kterým ECVET stanovuje přenos a 
uznání znalostí, dovedností a kompetencí  získaných v průběhu studia (část dle počtu kreditů 
přidělených ). Význam pro mezinárodní mobilitu a  prostupnost absolventa do VŠ. Zatím neexistuje 
standard pro jazyky úrovně B2. Bude se také řešit v koncepčním projektu VOŠ. 
 
Zpráva pro školský výbor PS - PhDr. Dobešová včetně žádosti o změnu financování regionálního 
školství včetně vzdělávání ve VOŠ - zvýšení normativu na studium v ostatních formách studia z 0,15 
na min. 0,75. 
 
-30.8. 2016 Ing Davídková se účastnila za AVOŠ jednání tzv. Národní komise pro excelenci profesně 
zaměřeného terciárního vzdělávání sestavené v rámci projektu PROCSEE, který byl schválen v rámci 
Erasmus+, na  pozvání Ing. Karpíška - nyní  generální sekretář EURASHE. Akce se účastnili zástupci 
vysokých škol, veřejných institucí, Hospodářské komory atd., Ing. Kolářová za AK VOV.  
Projekt PROCSEE je zaměřen na hodnocení existujících politik a nástrojů na podporu profesně 
zaměřeného vysokoškolského/terciárního vzdělávání v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Jeho 
cílem je navrhnout na základě analýz a hodnocení stávajícího stavu v zapojených zemích - 7 (SL, CZ, 

HU, HR, MT, RO a EU) sdílení zkušeností a doporučení pro další politiku podpory a rozvoje tohoto 
typu vzdělávání v celém regionu. Zaměřuje se především na čtyři oblasti: 

        Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/regionálními rozvojovými 
strategiemi 

        Podporu profesně zamřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací 
a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů 

        Organizaci a monitoring odborných praxí studentů v praxi, především pak zvyšování možností a 
kvality dostupných odborných praxí jako nástroje pro zprostředkování relevantních vzdělávacích 
příležitostí a přípravu na uplatnění v praxi 

        Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (personalizované, flexibilní prostředky 
neprezenčního a distančního učení zprostředkované moderními ICT technologiemi) a jeho rolí 
v celoživotním učení (jak pro účely rekvalifikací, tak rozvoje znalostí a dovedností) 
Závěr zástupkyně AVOŠ 
 -        zaznělo mnoho téměř filosofických úvah, ačkoliv vošky v segmentu terciálního vzdělávání 
splňují přesně to, co se od profesně zaměřeného terciárního vzdělávání očekává, nikdo je podporovat 
nebude (prorektorka Štěrbová, zástupci Hospodářské komory – pan Somr a Rathouský, nepříliš 
optimisticky se vyjádřil ve vztahu k VOŠ pan Nantl…). 
-    Ing. Davídková jménem AVOŠ  apelovala na podporu VOŠ, které sice  splňují  parametry 
profesního terciárního vzdělávání, ale nejsou legislativně ukotveny v zákoně jako součást TV (nejlépe 
zákona o VOŠ) 
-        Na konci se  pan Karpíšek ptal, co si slibujeme  od zákona o VOŠ – „prý bychom něco vyňali ze 
školského zákona a co???“. 



-  nevěří, že by se tím vyřešila problematika, o které celá konference (projekt) pojednává - cíle, 
prostředky, výstupy, kontrolní  mechanismy  kontrolních mechanismů a pravidel nastavených ČŠI). 
- v podstatě bylo k celé problematice sděleno, že je žádoucí „sjednocovat“ či „zrovnoprávňovat“ 
soukromé a veřejné vysoké školy….. O úloze AVOŠ v projektu nic nezaznělo….. 
15.9. účast předsedkyně na jednání dílčí a hlavní PK OPVV - představeny 2 projekty s účastí  VOŠ: 
 

1. projekt ve formě šablon - zjednodušeného vykazování -  vícekolová výzva bude vyhlášena  
koncem  listopadu 2016, současně s výzvou pro SŠ 
- každá VOŠ  samostatná i v případě existence i  SŠ bez ohledu na zřizovatele (včetně Prahy) 
může žádat na níže uvedený účel ve výši, která je předběžně  stanovena takto: 
základ pro VOŠ - Kč 200 000,-- 
dle počtu studentů denní formy Kč 2 000,-/1 student 
dle počtu studentů ostatních forem Kč 500,-/1 student 
Při nedočerpání prostředků nejsou stanoveny vratky 
 

Zasazení výzvy do kontextu: 

Šablony VOŠ (příklady): 1. kolo výzvy  

A) Do oblasti personální se zaměřením na spolupráci školy a firmy 

 ICT technik – personální podpora SŠ a VOŠ (i nepedagog, odborník z praxe student VŠ s Bc 

titulem…) 

 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ a VOŠ (pedag.,i 

nepedag) 

 Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ a VOŠ 

B) Do oblasti vzdělávání – další vzdělávání jazykové, ICT,… - osobnostní rozvoj pedagogů 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ  – DVPP v rozsahu 8 hodin (varianty: viz a – i) 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: viz a – i) 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin (varianty: viz a – i  

(vyjma varianty d) inkluze) 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (varianty: viz a – i  

(vyjma varianty d) inkluze) 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv SŠ a VOŠ 

 Tandemová výuka na SŠ – pedagog SŠ + odborník z praxe/rodilý mluvčí/pedagog VOŠ, VŠ 

 Vzdělávání a sdílení ve školním cloudu SŠ a VOŠ 

 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů SŠ a VOŠ jen na území ČR 

Bude upřesněno 

 

 
2. Projekt  – jednokolová koncepční výzva – vyhlášení březen 2017, alokace 250 000 000,-Kč  
Cílem výzvy je připravit 5 koncepčních projektů zaměřených na inovace vzdělávacích programů 

vyššího odborného vzdělávání (VOV). Zaměření vždy na jednu konkrétní odbornou oblast: 
Ekonomickou oblast 
Humanitní oblast 
Technickou oblast (včetně zemědělství, ekologie) 
Zdravotní oblast  
Pedagogickou oblast 
 
Pro tuto výzvu jsou stanoveny tzv. odborné oblasti 

A. oblast ekonomická 

o oblast zahrnuje akreditované vzdělávací programy pro následující kódy oborů:  



 63 – Ekonomika a administrativa 

 64 – Podnikání v oborech, odvětvích 

 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus 

 66 – Obchod 

 68 – Právo, právní a veřejnosprávní činnost 

B. oblast humanitní 

o oblast zahrnuje akreditované vzdělávací programy pro následující kódy oborů:  

 61 – Filozofie, teologie 

 72 – Publicistika, knihovnictví a informatika 

 82 – Umění a užité umění (včetně VOV v konzervatoři) 

C. oblast technická 

o oblast zahrnuje akreditované vzdělávací programy pro následující kódy oborů:  

 16 – Ekologie a ochrana životního prostředí 

 23 – Strojírenství a strojírenská výroba 

 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

 28 – Technická chemie a chemie silikátů 

 29 – Potravinářství a potravinářská chemie 

 31 – Textilní výroba a oděvnictví 

 32 – Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 

 33 – Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 

 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie 

 37 – Doprava a spoje 

 39 – Speciální a interdisciplinární technické obory 

 91 – Teorie vojenského umění 

 41 – zemědělství a lesnictví 

D. oblast zdravotnická 

o oblast zahrnuje akreditované vzdělávací programy pro následující kódy oborů:  

 53 - Zdravotnictví 

E. oblast pedagogická 

o oblast zahrnuje akreditované vzdělávací programy pro následující kódy oborů:  

 75 – Pedagogika, učitelství a sociální péče 

 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport 

 

Povinné kritérium:  

- Žadatel prokáže, že roční obrat organizace/společnosti žadatele dosahuje alespoň jedné 

poloviny hodnoty částky rozpočtu projektu uvedeného v projektové žádosti. Povinnost 

prokazovat výši obratu se nevztahuje na žadatele zapsané do Rejstříku škol a školských 

zařízení, na organizační složky státu a na subjekty uvedené v příloze č. 1 a 2 zákona č. 

111/2008 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 

- Žadatel je schopen zvládnout realizaci předloženého projektového záměru s  ohledem na 

jeho velikost a rozsah plánovaných činností a dále případně posuzováno finančního a 

ekonomického zdraví. 
 
- Inovace VOV se bude uskutečňovat prostřednictvím modularizace, kreditního systému hodnocení, 
rozšiřování nabídky kombinované a distanční formy vzdělávání, realizace výuky odborných cizích 
jazyků, podpory podnikatelského přístupu, inovace odborných praxí, tvorby otevřených digitálních 
odborných učebních zdrojů atd.  



- Typy podporovaných operací/projektů: Individuální projekty, Bude vybráno 5 koncepčních projektů. 
Pro každou odbornou oblast jeden koncepční projekt. Oblast ekonomická, oblast humanitní, oblast 
technická, oblast zdravotnická, oblast pedagogická ( každá škola se může přihlásit jako žadatel do 
oblasti, ve které má dle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání akreditován program.  
-Oprávnění žadatelé: Vyšší odborné školy (právnická osoba vykonávají činnost vyšší odborné školy 
zapsaná ve školském rejstříku), které mají akreditované vzdělávací programy pro příslušnou 
odbornou oblast pro kterou předkládají žádost o podporu. Akreditované vzdělávací programy musí 
mít platnou akreditaci po celou dobu realizace projektu. Jeden žadatel (VOŠ) může podat maximálně 
1 žádost o podporu. V  případě, že má akreditovány programy i v jiných oblastech, může být 
partnerem s finančním/ nefinanční účastí  v těchto dalších oblastech. Na vítězný projekt v 
oblasti(hodnotící komisí vybrán) je alokováno 50 000 000,-Kč. Minimální/maximální výše celkových 
způsobilých výdajů 10 000 000,-Kč/40 000 000,-Kč. 
Povinné partnerství (finanční nebo bez příspěvku- minimálně 2 VOŠ s akreditovanýmí vzdělávacími 
programy ve stejné oblasti jako žadatel. 
Nepovinné partnerství :  Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ) 
Vyšší odborné školy (nemusí mít akreditované vzdělávací obory ve stejné odborné oblasti jako 
žadatel a povinní partneři) 
Střední školy (právnická osoba vykonávají činnost střední školy zapsaná ve školském rejstříku) 
Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. 
Příspěvkové organizace organizačních složek státu 
Příspěvkové organizace územních samosprávních celků 
Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (mohou být zapojeny pouze jako partneři bez finančního 
příspěvku)  
Výzva platí i pro konzervatoře 
Věcné zaměření výzvy 
-Povinně volitelné aktivity: 
Inovace vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání v oblasti ekonomické. 
Inovace vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání v oblasti humanitní. 
Inovace vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání v oblasti technické. 
Inovace vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání v oblasti zdravotnické. 
Inovace vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání v oblasti pedagogické. 
 
-Povinně volitelné aktivity budou naplněny následujícími koncepčními aktivitami zaměřenými na 
konkrétní potřeby a rozvoj dané odborné oblasti (koncepční aktivity A – F). 
 
Inovace vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání v dané odborné oblasti v souladu s 
požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, kreditního 
systému hodnocení, rozšiřování nabídky kombinované a distanční formy vzdělávání, realizace výuky v 
cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu, inovace odborných praxí, tvorby otevřených 
digitálních odborných učebních zdrojů atd. 
 
A) Zvyšování úrovně výuky cizího odborného jazyka v oborech VOŠ s důrazem na tvorbu a využití 
digitálních materiálů využitelných pro výuku cizího odborného jazyka. 
Vytvoření minimálního znalostního standardu absolventů v cizím jazyce. 
Tvorba výukových materiálů a metodik do úrovně B2. 
Tvorba ucelené sady vzdělávacích zdrojů po konkrétní obor/oblast. 
Využití výstupů realizovaných projektů OP VK. 
 
B) Tvorba otevřených digitálních odborných učebních zdrojů a textů/interaktivních výukových 
materiálů pro danou odbornou oblast. 
Zvyšování kvality odborného vzdělávání. Tvorba otevřených digitálních odborných zdrojů.  
Ověřování relevantních výstupů projektu (zejména se jedná o nové sady vzdělávacích materiálů a 
metodických příruček pro učitele, případně o organizační úpravy). 
Využití výstupů realizovaných projektů OP VK. 
 
C) Modernizace metod hodnocení studentů. Zavedení modulového systému výuky – umožnění 
kreditního systému hodnocení. 
Vytvoření minimálního znalostního standardu pro jednotlivé odborné oblasti/obory. 



Modernizace informačního systému pro VOŠ. 
Implementace prvků ECVET. 
Podpora pořádání soutěží a přehlídek zaměřených na absolventské práce, odborné práce, inovace 
apod. Celostátní přehlídky zaměřené na odborné oblasti/obory. 
 
D) Inovace odborné praxe na VOŠ. 
Upevňování vazby na trh práce. 
Mapování inovací a nových trendů. 
Podpora společného mapování trendů VOŠ a zaměstnavatelů. 
Praktické vyučování jako příprava úspěšných odborných praxí. 
Různé formy interních praxí. 
Různé formy praxí na pracovištích zaměstnavatelů (včetně stínování). 
Podpora odborného vyučování s důrazem na budoucí praxi, včetně supervize. 
Podpora výchovy k podnikání. 
 
E) Rozvoj dalšího vzdělávání.  
Rozvoj předpokladů VOŠ realizovat vzdělávání dospělých ve vazbě na definované profesní kvalifikace 
a zvýšení prostupnosti mezi programy počátečního, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání 
prostřednictvím systému uznávání výsledků předchozího učení. 
 
F) …bude doplněno (příprava kritérii pro oboustrannou prostupnost- spolupráce s VŠ…) 
 
Cílová skupina  
Studenti vyšších odborných škol 
Pedagogičtí pracovníci VOŠ včetně odborníků z praxe 

 
Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.   
Povinné konzultace. Za finance odpovídá žadatel. 
 
Různé:  
- Pilotáž metod hodnocení VOŠ – proběhla v květnu 2016 na pěti VOŠ, předsedkyně AVOŠ nyní žádá 
ČŠI, jaké jsou výstupy/výsledky pilotáže jak pro ČŠI, tak pro VOŠ. 
 
- Kontrola úhrad členského příspěvku AVOŠ – úhrada byly fakturována v červnu se splatností do 30. 
června, bylo zjištěno, že několik škol úhradu dosud neprovedlo. 
 
- Předsedkyně AVOŠ žádá představitele škol, pokud už tak neučinili, aby v případě zrušení členství 
v AVOŠ tuto skutečnost předsedkyni písemně sdělili. 
 
 
 
 
Zapsala 
Markéta Pražmová, 22. 9. 2016 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare

