
 
 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

 

 

POZVÁNKA  na jednání  KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  18. 9. 2018 

Čas konání:  10:00 h 

Místo konání  Sídlo AVOŠ, Pacovská 350, Praha 4, zasedací místnost 1. patro  

 

Program: 

1. 10:00 - 10:05 Zahájení jednání KV AVOŠ a dozorčí rady (schválení programu 

a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu  

       Z: předsedkyně 

2. 10:05 - 11:00 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ 
červen-září (účast na jednáních pro přípravu stanov, Plánovací komise OP 

VVV, jednání projektových týmů,… Erasmus) 

                       Z: předsedkyně, místopředseda, vedoucí sekce projektů a VŠ… 

3. 11:00 -12:30 Různé - seznámení členů KV AVOŠ s návrhem změny ve 

stanovách, členská základna, Gaudeamus, stav na účtu po přijatých úhradách 

členských příspěvků od škol - neuhrazené faktury…) 

Z: předsedkyně  

 

                                                                                                                                                                                                               

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

 

Omluveni: PhDr. Štix, PhDr. Zoubková, Mgr. Vajsová, Mgr. Kočovský, PaedDr. Ludačka 

 

 

 



 

Ad1: 

Program byl KV schválen.  

Ing. Kolářová upozornila na drobnou nepřesnost v zápise z jednání KV AVOŠ ze dne 15. 5. 2018 v posledním 

odstavci zápisu, ve kterém dle souhlasu KV AVOŠ nabízí předsedkyně členství v AVOŠ těm nečlenským 

školám, které jsou partnery v projektu v odborné oblasti pedagogicko-sociální a ekonomické, z důvodu 

společných postupů a spolupráce v rámci Projektu VOŠ. Ing Kolářová navrhuje postupovat přesně dle znění 

projektu a zformulovala tuto  doplňující formulaci k zápisu takto: 

„V průběhu realizace projektu AVOŠ poskytne/vytvoří prostor pro sdílení informací  a bude působit jako 

koordinátor pro všechny odborné oblasti. Důvodem je požadavek metodické spolupráce všech projektů, 
které budou podpořeny z této výzvy a požadavek koordinace naplňování dalšími nepovinnými aktivitami  

u jednotlivých klíčových aktivit.“ 
 

Ad2:  

Jednání předsedkyně od posledního KV v květnu 2018 

 

 – předsedkyně zaslala školám situační zprávu z jednání od 22.5. Některé z těchto událostí ale již pozbyly 

aktuálnosti. Aktuality předsedkyně průběžně každý měsíc přeposílá školám ve formě „Informace z MŠMT“ – 

předsedkyně prosí, aby vedení škol věnovalo těmto zprávám zvýšenou pozornost. 

 

28. 5. na jednání PK OP VVV (dílčí i hlavní) byla pro rok 2018 schválena výzva Šablony SŠ a VOŠ II včetně 

návrhu aktivit - předpokládaný termín avíza výzvy je říjen 2018 a Výzva strategie digitálního vzdělávání II  - 

předpokládaný termín avíza výzvy je září 2018. Poté jednala předsedkyně s Ing. Vozábem, který jí potvrdil, 

že od začátku plnění jednotlivých aktivit v rámci projektu VOŠ je nutná spolupráce a informovanost 

všech škol dané oblasti. 

 

30. 5. účast na jednání zástupců tripartity s ministrem školství a náměstkyní Matuškovou 

Ministr školství 

Zatím příslib 13,5 mld. pro učitele – průměrný plat Kč 45 000,- od roku 2021. 

Zatím chybí k plnému pokrytí peníze pro nepedagogy (chybí navýšení pro nepedagogy, nedostatek peněz  

pro společné vzdělávání a speciální školy). 

Návrh spuštění reformy předsedy Asociace krajů Vondráka na odklad reformy – od 1. 1. 2020, ministr žádá 

zahájení od 1. 1. 2019 na základě těchto podmínek: využitím rozvojového programu dostanou ředitelé již zvýšené 

prostředky od 1. 9. 2019 do konce roku 2020 

Od r. 2019 musí být do nenárokových složek platů zahrnuto zvýšení (v některých krajích nyní tvoří nenárokové 

složky platu pouze Kč 81,-), musí být dostatek peněz pro školky, bude zavedena nová diagnostika u speciálních 

škol. 

Náměstkyně Matušková  

U speciálních škol se zpřísňují podmínky pro zápis do rejstříku u víceoborových tříd, Ph.max bude od 1. 9. do 31. 

12. 2018 zvýšen o 1/3, od 1. 1. 2019 o15%, rozvojový program musí dostat školy, bude nákladové financování, 

rozpočet do krajů se zvýší od 1. 9. 2018 o 20 mil. Kč. 

Některé tyto informace však již ztratily aktuálnost …. 

 

22. 6. Účast na konferenci odborné oblasti EKO v Litoměřicích 

 

30. 8. Účast na konferenci odborné oblasti ZDRAV v Praze 

 

5. 9. a 6. 9. PK OPVV hlavní a dílčí – projednávány úpravy harmonogramů výzev 2018 a 2019 

- změny týkající se PO3  

1. Přehled výzev vyhlašovaných v PO3 

2. Věcný záměr výzvy Inkluzivní vzdělávání v SVL II 

3. Informace o změnách ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

4. Informace o změnách ve výzvě Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

5. Informace o změnách ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II 

Podrobnosti jsou zveřejněny na stránkách MŠMT 

 



12.9. Schvalovací komise Erasmus – Počet škol žádajících o Erasmus + Certifikát mobility v odb.vzdělávání, 

se uděluje na celou dobu trvání programovacího období, tzn. do roku 2020, ale v případě nově získaného  

v letošním roce lze prodloužit do dalšího období. Žadatelů letos bylo 13 škol, které v žádostech o grant již 3x 

prokázaly kvalitu v zajišťování mobilit v rámci KA1 tj. Rozvíjení evropské internacionalizační strategie. Tento 

certifikát získalo 5 škol a ty od Výzvy 2019 mohou žádat o grant na mobilitu žáků, studentů a pracovníků v OVP 

v rámci KA 1 jednodušším způsobem.  

 

Ad:3  

 

Příprava stanov AVOŠ  

Pracovní tým (PhDr. Čapková, Ing. Kolářová, PhDr. Pytloun, PhDr. Svobodová, Ing. Johanis), ustanovený  

při jednání KV dne 20. března, měl připravit návrh nových stanov do zářijového jednání KV AVOŠ. Podnětem 

ke změnám stanov bylo podle slov předsedkyně upozornění PhDr. Čapkové, že stávající stanovy neodpovídají 

současné dikci občanského zákoníku a že nevymezují přesné kompetence jednotlivých orgánů AVOŠ – tedy  

že nejsou plně v souladu s novelou OZ, který vymezuje práva a povinnosti spolku, kterým je i sdružení vyšších 

odborných škol na území ČR (AVOŠ). 

  

- PhDr. Čapková, Ing. Kolářová zaslaly již na konci března 2018 ostatním členům týmu návrh na doplnění 

stávajících stanov. Ostatní členové začali návrhy připravovat až během letních prázdnin (z důvodu náročné práce 

na svých školách v závěru školního roku). 

Na konci srpna 2018 proběhlo jednání s právníkem z iniciativy předsedkyně, požádala ho o a úpravu stávajících 

(již schválených) stanov za přítomnosti Ing. Johanise, předsedkyně a PhDr. Pytlouna v kanceláři ředitelky školy 

Ing. Davídkové. Sídlo AVOŠ je ve stejné budově. 

PhDr. Čapková v srpnu 2018 oznámila předsedkyni, že rezignuje na členství v komisi pro přípravu stanov 

z důvodu absence týmové práce členů pracovní skupiny a na jednání nebyla pozvána. PhDr. Svobodová se 

nezúčastnila z důvodu zahraniční dovolené. Ing. Kolářová nebyla pozvána z důvodu, že již působí v KV AVOŠ 

od loňského školního roku jako fyzická osoba, protože nezastupuje v AVOŠ žádnou členskou školu a doposud 

nepodala přihlášku do AVOŠ jako fyzická osoba. 

V závěru dlouhé diskuze Ing. Kolářová oznámila, že nechce být dále v komisi pro úpravu stanov ani se 

nezúčastní tvorby nových stanov. 

Předsedkyně se po skončení jednání KV AVOŠ rozhodla, že požádá právníka o interní audit, kterého se zúčastní  

i zástupci dozorčí rady (předseda, místopředseda). 

Důvodem auditu je odstranění nepřesností, které v dosavadních stanovách jsou.  

 Na základě auditu budou pak vytvořeny nové stanovy, ve kterých bude vymezen účel spolku, členství 

v AVOŠ, orgány spolku, včetně jejich poslání a způsob volby vedení AVOŠ dle novely OZ. 

 Dále nové stanovy dořeší členství některých osob, u kterých pominul důvod ke členství v AVOŠ, 

protože již nezastupují právnickou osobu a své členství nezměnily novou přihláškou na členství fyzické 

osoby. Nyní se jedná o pozici členky KV AVOŠ a členky dozorčí rady. Zatím tyto dvě členky působí 

v KV, resp. v DR na pozici odborníků z praxe. 

 Nutné změny jsou také potřebné z důvodu rozdělení škol v sekcích dle Projektu VOŠ. Chceme toto 

rozdělení škol dle sekcí dát do souladu s projektovým rozdělením dle odborných oblastí. 

 

Cílem interního auditu je: 

- vymezení AVOŠ jako nové právní normy dle změn OZ 

- vymezení způsobu volby (a kooptace) členů orgánů AVOŠ, kompetencí volených orgánů AVOŠ apod.  

 

Po provedeném auditu bude tým pokračovat v návrhu změn ve stávajících stanovách, které navrhne právník  

a předloží ho KV AVOŠ nejpozději na lednovém jednání KV AVOŠ. Výsledná verze bude předložena KV 

AVOŠ ke schválení. Návrh musí být schválen nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů KV AVOŠ.  

Schválený návrh bude zaslán členským školám nejpozději 4 týdny před konáním valné hromady, jež proběhne 

v dubnu 2019. Na této VH  bude prvním bodem programu schválení nových stanov a poté dojde k volbě KV  

a dozorčí rady. 

Nové stanovy (vč. vnitřní směrnice ke stanovám) budou platit od dubna 2019 po schválení valné hromady 

(členské schůze). 

 

 

PhDr. Pytloun – informace o možnosti účasti AVOŠ a členských škol na evropském veletrhu 

pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. 

AVOŠ na základě předchozích jednání dostala speciální nabídku pro účast vyšších odborných škol se slevou  

pro výstavu Gaudeamus 2019 v lednu do pražských Letňan, která bude součástí tohoto zápisu. Současně KV 



AVOŠ projednával samostatnou účast AVOŠ na tomto 12. ročníku veletrhu Gaudeamus 2019 v Praze a vyslovil 

s ní souhlas. Předběžně je již pro AVOŠ zarezervována výstavní plocha, kde se budou moci prezentovat zájemci 

z řad členských škol prostřednictvím AVOŠ (podrobnosti budou sděleny během podzimu 2018). Zároveň vždy 

zástupce AVOŠ z každé sekce může vystoupit v rámci tzv. pedagogických center s prezentací o vyšších 

odborných školách příslušné oblasti.  

Nyní je nutné, aby jednotlivé VOŠ, které mají zájem o samostatnou účast na veletrhu, si samostatně 

zarezervovaly výstavní plochu, a zajistily tak svou účast.   

 

Ing. Davídková – informace o průběhu plnění Projektu VOŠ. Projekt je v realizaci již 4 měsíce, nejdále 

v plnění je oblast zdravotnických škol. Tři odborné oblasti již svolaly konferenci se všemi žadateli a jejich 

partnery projektu: TECH - 27. dubna 2018 Praha, EKO - 22. června 2018 Litoměřice, ZDRAV - 30. srpna 2018 

Praha. Podána již byla první monitorovací zpráva. Jako současný problém v organizaci projektu se jeví otázka 

licenčních smluv a personální změny ve vedení některých zapojených škol do projektů. 

  

PhDr. Křížová – informace o problematice nových vzdělávacích programů VOŠZ (zejména Diplomovaná 

zdravotní sestra), které byly schváleny až v průběhu letních prázdnin a včas akreditovány. Do procesu se 

zapojilo 13 zdravotnických VOŠ; problémem se nyní jeví nedostatečný počet zájemkyň o studium, z toho 

důvodu se v některých školách studium nepodaří otevřít. Zároveň Asociace zdravotnických škol odmítla snahu 

navrátit obor vzdělávání Diplomovaný farmaceutický asistent do vzdělávací nabídky středních škol a zrušit tento 

obor na VOŠ ZDRAV. V novém školním roce 2018 – 2019 byli naposled přijati studenti do oboru Diplomovaný 

zdravotnický záchranář, za tři roky už bude převeden do studijní nabídky bakalářských programů vysokých škol. 

 

Platby členského příspěvku na  školní rok 2018 – 2019 

 

Současný počet členských škol dle sekcí: ZDRAV 30, EKO 26, HUM 26, TECH 17, ZEM 7 

Neuhrazené faktury po vypořádání upomínek 3 

EKO 1, Trivis Praha 

Tech 1, Štětí 

Zem 1, Hořice 

106 – počet členských škol + 2 fyzické osoby 

Členství v AVOŠ z důvodu nedostatku zájemců o studium na VOŠ ukončily: VOŠ Česká Třebová,  

VOŠ Karlínská akademie, Praha, VOŠ Vysoké Mýto 

 

- 10. 10. 2018 proběhne již potřetí na VOŠ Uherské Hradiště soutěž ve znalostech studentů VOŠ pod názvem 

“VOŠtalent” – zájemci o účast v soutěži kontaktují pedagoga a organizátora soutěže této školy Ing. Skovajsu. 

 

- náměstek NIDV Mgr. Rydlo v rámci projektu nabízí učitelům na VOŠ možnost proškolení na pozice lektorů 

VOŠ (s proškolenýmí zájemci by pak uzavřeli DPP 1 h. á Kč 500,-). 

 

- PhDr. Čapková požádala PhDr. Svobodovou, aby se ujala vedení sekce EKO, neboť ze zdravotních 

důvodů tuto funkci již nemůže vykonávat, dr. Svobodová souhlasila. 

 

- Dotazníkové šetření k FKSP - příprava nové vyhlášky z iniciativy UZS ČR – bylo rozesláno vedením 

členských škol předsedkyní AVOŠ. 

 

- podrobnosti o změnách Nařízení vlády o soustavě oborů jsou ve Sbírce zákonů, Částka 76 číslo 144/2018. 

 

- RNDr. Homolka informuje o úspěchu studentky volyňské VOŠ, jíž bylo nabídnuto, aby připravila veškerý 

dřevěný mobiliář pro slovinské město Maribor. Se studentkou byl rozhovor v ČT a ČRo1; návrh, aby se úspěch 

této studentky využil při propagaci studia na VOŠ jako příkladu úspěšných absolventů VOŠ. 

 

Přílohy 1 - Gaudeamus, 2 - Příklady dobré praxe, 3 - odkaz na rozhovor na ČT ČRo 

 

Zapsali: Ing. Pražmová, PhDr. Pytloun 18. 9. 2018 

 

Kontrola zápisu PhDr. Svobodová 

 

 

 

Příklady dobré praxe  

 



 VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady 

 
Studenti 2. ročníku VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady Vojtěch Petržela a Ondřej Juráš dostali možnost 
zúčastnit se projektu, který se pořádal jako letní soutěž s názvem Kulinářské umění Young Chef 2018. Každé 
ráno dostali určité téma od zkušených šéfkuchařů. Postupně museli připravit snídaně a omelety, základní 
omáčky a polévky, těstoviny a rizoto, maso a drůbež a nakonec ryby a mořské plody.  Každý den bylo vyhlášení 
jednotlivých disciplín a celkové vyhodnocení. Vojta obsadil první místo nominačního  týdne a Ondřej třetí, což 
znamenalo postup do finálového kola pro oba. 
Během finálového týdne každý den vypadli dva soutěžící, ale Vojty s Ondrou se to netýkalo. Postoupili do 
posledního dne a čekal je skutečný masterclass: francouzská a italská kuchyně, příprava pečiva a asijské 
speciality. Ondra skončil v individuálním hodnocení na krásném 4. místě a se svým týmem obsadil 2. příčku. 
Vojta dotáhl triumf naší školy až do vítězného konce a převzal titul První Young Chef. Učitelka Pavlína 
Roubíčková obsadila v kategorii odborných vyučujících také první místo. 
 
 
Projekt VOŠZ Plzeň Karlovarská 

 Projekt KA1 Výměnou osvědčených postupů  
ke kvalitnějšímu vzdělávání 
Projekt "Výměnou osvědčených postupů ke kvalitnějšímu vzdělávání" s partnerskými školami na Slovensku a 
v SRN reflektuje potřeby žáků oboru zdravotnický asistent, studentů oborů všeobecná zdravotní sestra a 
diplomovaný zdravotnický záchranář. Projekt se zaměřuje na několik oblastí využívání technologií včetně ICT a 
interkulturní vzdělávání. Cílem projektu je pomoci stážistům seznámit se s novými technologiemi využívajícími 
ICT, poznat možnosti využití elektronické karty pacienta, efektivně verbálně a nonverbálně komunikovat s 
migrantem jako pacientem, vhodně postupovat při provádění osobní hygieny (vnímání intimity, dotyků, 
ošetřování ženou či mužem) migranta jako pacienta, respektovat stravování a stravovací tabu migranta jako 
pacienta, respektovat kulturní a náboženská specifika migranta jako pacienta, kvalitněji komunikovat s 
pacientem - empaticky se ptát na etnicitu, náboženské a duchovní potřeby pacientů z řad migrantů. 

KA1 Language teaching metodology 
Projekt "Language teaching methodology" vychází z potřeby zkvalitnění jazykového vzdělávání na SZŠ a VOŠZ 
Plzeň, z potřeby zvýšení počtu mobilit zaměstnanců školy, z potřeby výměny osvědčených postupů a zkušeností 
ve výuce anglického jazyka, z potřeby většího zapojení ICT do výuky anglického jazyka a lepšího využívání již 
existujícího technického zázemí školy. Cíle projektu se škola rozhodla realizovat s osvědčeným partnerem ETI na 
Maltě. Těmito cíli projektu jsou lepší výsledky studentů při maturitních zkouškách z anglického jazyka, 
internacionalizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy, inovace metod výuky  anglického jazyka 
na SZŠ a VOŠZ Plzeň, splnění požadavků České školní inspekce v oblasti inkluze ICT a technologií do výuky cizích 
jazyků, snížení počtu žáků a studentů, kteří nedokončí vzdělávání z důvodu neúspěchu u maturitních  zkoušek. 
 Projekt KA1 K lepší zdravotní péči výměnou zkušeností 
v Evropě 
Projekt „K lepší zdravotní péči výměnou zkušeností v Evropě“ s partnerskými školami v Německu, na Slovensku 
a ve Slovinsku má za cíl posílit dovednosti stážistů v efektivitě komunikace s pacienty-migranty a pacienty z 
národnostních menšin, zefektivnit provádění ošetřovatelské péče u pacientů-migrantů a pacientů z 
národnostních menšin, rozšířit přehled stážistů o využívání ICT v ošetřovatelské péči ve vlastní i hostitelské zemi 
s důrazem na elektronickou kartu pacienta a elektronické sdílení zdravotní dokumentace pacienta, umožnit 
stážistům získat přehled o využívání přístrojového vybavení a pomůcek ošetřovatelské péče v hostitelské zemi. 

Projekt KA2 United in diversity: UNESCO regional 
heritage within European identity 
Projekt koordinovaný makedonskou školou v programu ERASMUS+ KA2 s partnerskými školami z Itálie, 
Maďarska, České republiky a Španělska se zaměřuje na roli mládeže v propagaci, ochraně a zachování dědictví 
UNESCO. Má zvýšit povědomí o hodnotě tohoto dědictví a o nedostatku příležitostí aktivně se zapojit do jeho 
uchování. Cílem projektu je vytvořit ucelený a inovativní vzdělávací program, který by pojal dědictví UNESCO 
v jeho různorodosti a zohlednil vztah mezi jeho formami a vzděláváním, které by se mělo stát mechanismem 
valorizace místní identity a hodnot dědictví a jeho pozitivním hodnocením. Dlouhodobým cílem tohoto 



vzdělávacího programu by měla být větší angažovanost dětí a mládeže v propagaci, ochraně a předávání všech 
forem dědictví UNESCO.  

Projekt KA2 Using mobile apps in classes 
Projekt KA2 koordinovaný SZŠ a VOŠZ Plzeň s partnerskými školami v Makedonii, Portugalsku, Bulharsku a 

Turecku reflektuje potřeby studentů při získávání a zkvalitňování jejich know-how v oblasti mobilních aplikací. 

Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 15 – 18 let, kteří budou vytvářet aplikace. Projekt se rovněž zaměřuje na 

učitele IT, aby zlepšil jejich materiální základnu a zajistil udržitelnost projektu. Portugalská škola vytvoří a bude 

spravovat stránky projektu, česká škola vytvoří logo projektu, makedonský partner vytvoří a bude spravovat 

facebookové stránky. Turecká škola se zaměří na eTwinningovou prezentaci projektu. Žáci se seznámí se 

základy Androidu a vytvoří mobilní aplikaci.  

Projekt KA2 No need for another toy, water is our 

essential joy 

Environmentální projekt KA2 koordinovaný tureckou partnerskou školou se zapojením škol z Portugalska, Itálie, 

České republiky, Řecka a Bulharska se zaměřuje na oddálení okamžiku, kdy se voda stane nedostatkovou 

komoditou. Zaměříme se na možnosti snížení znečišťování vody a její efektivnější využívání včetně optimalizace 

spotřeby. Do projektu zapojíme studenty prostřednictvím her, analýzami vody a poznáváním možností jejího 

hospodárného používání. Během projektu vzniknou slogany, logo, soutěže, obrázky, atd. Výstupy projektu 

budeme diseminovat na výstavách, v newsletterech a prostřednictvím krátkého filmu. 

 

VOŠ a SPŠ Volyně 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/cena-nebo-kvalita-dobry-nabytek-vydrzi-nekolik-generaci-rika-mlada-
designerka-7568117 
  
Události v regionech: 
  
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140612-
udalosti-v-regionech/ 
  
Literární revue 333 odvysílaný v České televizi: 
  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096008034-
tristatricettri/218562254200005/obsah/623673-volyne-jiri-homolka 

  

https://radiozurnal.rozhlas.cz/cena-nebo-kvalita-dobry-nabytek-vydrzi-nekolik-generaci-rika-mlada-designerka-7568117
https://radiozurnal.rozhlas.cz/cena-nebo-kvalita-dobry-nabytek-vydrzi-nekolik-generaci-rika-mlada-designerka-7568117
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140612-udalosti-v-regionech/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140612-udalosti-v-regionech/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096008034-tristatricettri/218562254200005/obsah/623673-volyne-jiri-homolka
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096008034-tristatricettri/218562254200005/obsah/623673-volyne-jiri-homolka

