
 
 

 

Dušní17, 110 00 Praha 1,                                                                                   

tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

   

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU 

Datum konání:  5. 4. 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- 10:45: Aktuální informace z jednání předsedkyně a místopředsedy 

Z: předsedkyně 

 

3. 10 :45 – 11:45 Závěrečná příprava konference k 20. výročí vzniku VOV. 

Harmonogram konkrétních úkolů jednotlivých zástupců řídícího výboru 

           Z: předsedkyně a místopředseda, řídící výbor konference 

 

 

      

 

 

 V Praze  dne  22. 3. 2016     

                                                                                          Markéta Pražmová 

                                                                                          předsedkyně AVOŠ 

 

 

 

Omluveni: PhDr.Sehnal, Ing.Zátopková, Ing.Vacková, PhDr. Kmochová, Mgr.Kočovský, Mgr. Vitisková 

 

 

 

 



 

 

 

Ad1: Program jednání a zápis z 15.3. byl schválen. 

Ad2: Informace předsedkyně 

-17.3. na jednání  s vedením  Ústředí ČŠI , byly odsouhlaseny vybrané pilotní školy, kde se bude ověřovat 

návrh na hodnocení VOŠ  dle nové metodiky ČŠI a zároveň  ředitelce odboru inspekční činnosti  zaslány 

připomínky KV AVOŠ  k zaslanému návrhu  hodnocení VOŠ 

 Reprezentanti níže uvedených pilotních škol, byli rovněž pozváni vedením ČŠI a seznámeni 

s průběhem inspekce, která bude prováděna ve 2. polovině dubna 

                                            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  

                                                    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                                                 

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  

 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 

                                                     sekce zemědělská: 

inspekce 

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 

 



 

 

 

 Předsedkyně na požádání ředitelky odboru školství MHMP navrhla za AVOŠ  do  pracovní  

skupiny  KAV za Prahu Ing. Davídkovou  a  Ing. Jakešovou  

 Pan náměstek Rydlo  připravuje koncept spolupráce mezi NIDV a AVOŠ pro oblast 

DVPP managementu a pedagogických pracovníků VOŠ .Do pracovní skupiny byla 

navržena Ing. Davídková ze SPŠ slaboproudé elektrotechniky a VOŠ, Praha 9. Školy 

budou osloveny dotazníkovým šetřením.  

 Předsedkyně informovala o přípravě valné hromady a návrhu rozpočtu na další období včetně  

zprávy o činnosti 

20.3. přeposlala předsedkyně školám žádost odboru financování Rgš (Ing. Finkeho) o vyplnění podkladů 

pro  nově vytvářené normativy financování nepedagogů v rámci novely zákona o financování RgŠ. 

Žádám  o dodržení termínu vyplnění tabulek do 20.4. Důležité pro stanovení normativů i pro VOŠ 

hlavně z důvodu  různých  specifik některých pozic na školách. 

Ad3: Členové organizačního výboru pod vedením PhDr. Pytlouna informovali přítomné členy KV AVOŠ 

o stavu závěrečných příprav konference. 

Předsedkyně  ocenila hlavně pracovní nasazení těchto členů KV AVOŠ: PhDr. Pytlouna, PhDr. 

Svobodovou, Ing. Davídkovou a Ing. Votavovou. Z členských škol Mgr. Vajsovou z VOŠ Varnsdorf, 

která zajistila tisk „almanachu“ včetně jeho grafické úpravy. Předsedkyně  navrhla  pro tyto zástupce 

finanční odměnu  a se souhlasem KV AVOŠ s nimi bude uzavřena DPP.  

 

Těším se na společné setkání ve dnech 12.4.-13.4. 2016  v Praze  

 

Další jednání KV AVOŠ se bude konat dne 17. května 2016 

 

 

Zapsala : Markéta Pražmová 


