
 
 

 

Dušní17, 110 00 Praha 1,                                                                                   

tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

   

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU 

Datum konání:  23. 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  

 Z: předsedkyně 

 

2. 10:05-11:00  Diskuze  nad  připomínkami  KV AVOŠ  k návrhu „Kritérií  hodnocení   

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Modifikace pro vyšší odborné vzdělávání“ 

       Z: předsedkyně a členové KV AVOŠ 

 

3.  11:05-12:30 Organizační příprava Konference k 20. výročí vzniku VOV , kontrola     

plnění harmonogramu, příprava almanachu,…) 

      Z: předsedkyně a místopředseda, řídící výbor konference 

 

     4. 12:35- 13:00 Různé  

 

 

 

 

 

 V Praze  dne  28. 2. 2016     

                                                                                          Markéta Pražmová 

                                                                                          předsedkyně AVOŠ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad1: Program a zápis byl schválen bez připomínek. 

 

Ad2: Diskuze  nad  připomínkami  KV AVOŠ  k návrhu „Kritérií  hodnocení   podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání. Modifikace pro vyšší odborné vzdělávání“  se zúčastnili : Mgr. Tomáš Zatloukal, ÚŠI  a  PhDr. 

Ondřej Andrys,MAE, náměstek ÚŠI, kteří nás seznámili s připravovanou metodikou s tím, že zapracují některé 

podnětné návrhy členů KV AVOŠ .V závěru společného  jednání navrhli definitivní verzi „Kritérií hodnocení 

VOŠ…. „před  zavedením do praxe  inspekční činnosti,  pilotovat na vzorku několika VOŠ. Členové KV AVOŠ 

s návrhem souhlasí. 

 

Ad3:PhDr. Ladislav Pytloun představil dosavadní harmonogram  příprav konference včetně plnění jednotlivých 

úkolů členy organizačního výboru  a doplnil program o potvrzené účastníky konference. 

- Předsedkyně zaslala na mailové adresy všech členských škol metodický postup elektronické  registrace · 

 Po Vaší registraci Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte na účet AVOŠ. Přihlásit se lze i  přímým 

prolinkem  na přihlášku http://www.uzs-onference.cz/?prihlaska=true&id_kurzu=123 
na stránkách Unie zaměstnavatelských svazů.  

Žádáme o dodržení všech termínů: 

 Termín vyplnění a odeslání  elektronické přihlášky je stanoven na 9. března. 

 Termín splatnosti faktur je také 9. března.  
(V případě více účastníků z jedné školy možno provést úhradu společnou.)  
  Každý přihlášený účastník sdělí na e-mail avos@asociacevos.cz jednu z několika možností účasti 
na konferenci:  
1. Zúčastním se konference 12. 4. včetně večerního programu a rautu a valné hromady (VH) 13. 4.  
2. Zúčastním se konference 12. 4. bez večerního programu a rautu a zúčastním se také VH 13. 4.  
3. Zúčastním se pouze konference 12. 4. (bez večerního programu a rautu a bez VH 13. 4.).  
4. Zúčastním se pouze VH 13. 4.  
Do předmětu zprávy prosím uveďte [Konference]_škola, např. [Konference]_VOŠ a SŠxxxxx 
Dále PhDr. Pytloun stanovil úkoly do 15.3. pro jednotlivé členy organizačního výboru 
-  předsedkyně připomene přihlašování všem pozvaným hostům 
- zajistí  příspěvky do Almanachu od  paní ministryně, šéfredaktora UN P. Husníka, 
- PhDr. Štix zajistí tisk Almanachu 
 
Ad3: Různé: Předseda dozorčí rady KV AVOŠ  Mgr. Kočovský, navrhl zvýšit měsíční odměnu 
uzavíranou ve formě  DPČ v roce 2016 předsedkyni  AVOŠ na Kč  28 000,- Kč. Návrh byl odůvodněn  
zvýšeným  pracovním nasazením při přípravě konference.  Návrh byl schválen členy KV AVOŠ. 
 
 
Příští jednání se uskuteční dne 15.3.2016 
 
Zapsala 
Markéta Pražmová 
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