
 

 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 

 

POZVÁNKA  na jednání  KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  13. 11. 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  - 11:30 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ 
(zápis z jednání tripartity, příprava statistického zjišťování o počtu studujících, 

absolventech, vydaných Europassů, příprava zjišťování údajů škol o počtu 

spolupracujících firem a institucí při zajišťování praxí studentů, informace 

předsedy dozorčí rady, informace PhDr. Svobodové o účasti na jednání SPTV, 

informace zástupců sekce zdravotnické z odborné konference zdravotnických 

škol v Nymburce)  

Z: předsedkyně, místopředseda, vedoucí sekce projektů a VŠ, předseda dozorčí 

rady, vedoucí sekce zdravotnictví) 

3. 11:30 -12:30 Různé - seznámení členů KV AVOŠ s návrhem změny v úpravě 

sekcí dle odborných oblastí, úprava stránek, změny ve vedení sekcí, členská 

základna, stav na účtu po přijatých úhradách členských příspěvků od škol) 

Z: předsedkyně  

 

                                                                                                                                                                                                               

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

Omluveni: PhDr.Štix, Ing.Vacková, Ing. Chvojková, Mgr.Vajsová, PaedDr.Ludačka, Ing.Johanis 

 
 

 

 



 

Ad1: 

Zápis a program byly přítomnými členy KV schváleny. 

 

Ad2: 

Záznam z jednání tripartity ze dne 10. 11. 2018 

1. Informace o připravované směrnici MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy  

a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady  
a obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

2. Návrh plánu legislativních prací vlády na rok 2019 v oblasti školství 

3. Stav přípravy reformy financování regionálního školství v oblasti nepedagogických 
pracovníků 

4. Harmonogram a aktuální stav revizí rámcových vzdělávacích programů 
 platy učitelů a nepedagogických pracovníků od 1. 1. 2019 (tarifní 10 %, nadtarifní 5 %) 
 financování „nepedagogické práce“ (tj. mzdových výdajů pro nepedagogické 

zaměstnance) 
 v novém systému financování bude 10 % 
 Konzervatoře a VOŠ: stávající systém normativního financování  

„na žáka/studenta“ bude nahrazen kombinací normativů „na školu“,  
„na pracoviště“ a „na žáka/studenta“, (resp. u konzervatoří „na žáka v oboru vzdělání“ a 
u VOŠ „na studenta v akreditovaném vzdělávacím programu“). Normativy bude 
centrálně stanovovat MŠMT. 

Dle pana ředitele Bannerta normativy stanoví centrálně MŠMT pro jednotlivé 
akreditované odborné oblasti (EKO, ZDRAV, TECH, SOC-PED, HUM) podle nejpříznivějšího 
dosavadního krajského normativu pro denní formu; příslib navýšení i pro ostatní formy 
do 0,50 % normativu denní formy studia. 

 Potřeba navýšení počtu nepedagogických pracovníků (NPP) a nárůst potřeby navýšení 
počtu NPP ve školách není generován novým modelem, ale reálnou potřebou škol, 
kterou vyjádřily školy v rámci realizovaného šetření (sondy) v roce 2017. Nový model 
financování má naopak reálnou potřebu škol navýšení počtu NPP řešit. V prvním 
kroku navyšování (od 1. ledna 2020) je MŠMT připraveno podpořit navýšení počtu 
NPP o max. 10 % (u MŠ a ZŠ) a max. o 5 % u SŠ; další navyšování je plánováno  
ve střednědobém výhledu a je odvislé od budoucích rozpočtů kapitoly MŠMT. 

Nedostatek NPP negativně přispívá k zatěžování pedagogických pracovníků školy (zejména pak 
ředitele školy) => a tím snižuje i kvalitu pedagogického řízení školy. 
 
Příprava statistického zjišťování o počtu spolupracujících firem a institucí  
při zajišťování praxí studentů VOŠ. 

 Statistické zjišťování je připraveno a předsedkyně školám zašle elektronický odkaz na 
zjišťování dle odeslaných výkazů škol zřizovatelům k 31. 10. na počet studentů 
přijatých a zapsaných ke studiu ve školním roce 2018/2019, na počet absolventů a 
vydaných Europassů ve školním roce 2017/2018 a údaje o využívání kreditního 
systému na školách. Informace o kreditním systému je třeba zjistit k zabezpečení 
podkladů řešitelů projektu VOV jednotlivých odborných oblastí a zároveň pro potřeby 
naplnění navrhovaných změn ve vzdělávání ve VOŠ tak, jak je navrhuje dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023; tyto údaje budou také 
součástí připravované legislativní úpravy postupů při schvalování žádosti o akreditaci 
v AK VOV, kde budou muset žadatelé důsledně využívat hodnocení formou ECTS.  

 Současně budou školy požádány o seznam nejdůležitějších sociálních partnerů, se 
kterými mají dlouhodobě uzavřeny smlouvy o spolupráci při zajišťování dlouhodobé 



praxe (včetně zahraničních). Tyto informace potřebují někteří řešitelé projektu VOV, 
pro které tyto údaje AVOŠ získá od členských škol a předá jim je k dalšímu využití. 

 
Informace předsedkyně o jednání DR a vedení KV AVOŠ ze dne 16. 10. (Mgr. Kočovský, 
Ing. Jakešová a předsedkyně a místopředseda AVOŠ). Předseda a místopředsedkyně DR 
vyslovili souhlas s právním (interním) auditem. Důvodem jednání byl návrh předsedkyně 
na provedení právního (interního) auditu, ke kterému bylo třeba vyjádření a souhlasu 
dozorčí rady. Z tohoto jednání je pořízen zápis, s nímž předseda DR Mgr. Kočovský seznámil 
přítomné členy KV AVOŠ. Součástí právního (interního) auditu bude změna stanov 
v souladu s občanským zákoníkem (§ 246), k níž dojde po skončeném auditu na jaře 2019  
a návrh nových stanov bude předložen členské základně před valnou hromadou  
na jaře 2019; v případě schválení členskými školami AVOŠ budou tyto stanovy platit již od 
dubna 2019.  

 
Ad3: 

 Jednání vedení KV AVOŠ s právníkem o právním (interním) auditu – jednání 
proběhlo 12. 11., přizvaný právník Mgr. Josef Pisak si vyžádal zápisy z jednání KV a z 
předchozích valných hromad, současně s vedením AVOŠ prodiskutoval možnosti 
návrhu nových stanov, aby byly v souladu se stávajícími normami občanského práva. 

 Informace PhDr. Svobodové o účasti na jednání SPTV – Národní summit profesního 
terciárního vzdělávání proběhl dne 2. 11. 2018 na VOŠ publicistiky v Praze. Jeho 
součástí bylo zhodnocení končícího mezinárodního projektu PROCSEE, zejména jeho 
oblasti identifikace dobrých praxí v zahraničí a přehled aktuálního stavu a národních 
priorit a tvorby sady návrhů pro jednotlivé oblasti. 

 Gaudeamus – PhDr. Pytloun informoval o přípravách účasti AVOŠ na mezinárodním 
veletrhu pomaturitního studia v Praze – Letňanech v lednu 2019; AVOŠ má zajištěný 
výstavní prostor, kde budou prezentovány jednotlivé VOŠ, které zastupuje; současně 
bude každý den zástupce AVOŠ vystupovat s prezentací o významu VOŠ ve školském 
systému v tzv. pedagogickém centru, určeném pro výchovné poradce. Cena za účast 
AVOŠ je 56 265,- Kč. Členské školy se mohou prezentovat ve stánku AVOŠ 
prostřednictvím svých letáků, které dodají (zašlou) na adresu sídla v Pacovské ulici 
nejpozději 15. 1. 2019, kdy proběhne zasedání KV AVOŠ. 

 Dlouhodobý záměr (DZ) rozvoje školství – předsedkyně informovala 
 o nesouhlasném stanovisku k zaslanému prvnímu návrhu DZ, který byl doručen minulý 
týden a současně byl projednáván 12. 11. na MŠMT. Předsedkyně zásadně nesouhlasí 
s předloženým návrhem, který lze vnímat jako likvidační pro budoucnost VOŠ. Ty patří 
do terciárního vzdělávání a v návrhu je však prioritním cílem VOŠ prostupnost mezi 
středním a vyšším odborným vzděláváním. Za tímto účelem se má provést inovace 
nových akreditovaných programů VOV s důrazem na začlenění nových prvků odborné 
přípravy a nových vazeb VOŠ na trh práce různými formami praxí atd. S návrhem na 
lepší prostupnost mezi středními školami a VOŠ je záměrem akreditovat jednoleté nebo 
dvouleté vzdělávací programy VOV, které by navazovaly na dosaženou úroveň 
vzdělávání v příbuzných oborech středního odborného vzdělávání. Předsedkyně a KV 
toto chápou jako návrh na legalizaci dvouletých až dvouapůlletých vzdělávacích 
programů, tj. jako faktický návrat k pomaturitnímu vzdělávání. Zkrácení doby vzdělání 
na VOŠ by odlišilo úroveň šestého stupně EQF, které mají současně spolu 
s  bakalářskými studii VOŠ a současně návrh  na zahrnutí krátkých cyklů VOV do EQF do 
stupně 5.  
V příloze zápisu je umístěn celý první návrh DZ, předsedkyně žádá členské školy o 
zaslání faktických připomínek, jež budou součástí připomínek k tomuto návrhu, který je 
pro AVOŠ nepřijatelný. Současně předsedkyně argumentuje při jednání s vedením 
MŠMT tím, že role VOV, formulována ve Strategii vzdělávací politiky do roku 2020, 
znamená, že je VOV zařazeno jako mezičlánek mezi středními školami a bakalářskými 
programy VŠ. Tato strategie zároveň deklaruje, že se do roku 2020 mají vytvořit 



formální předpoklady pro oboustrannou prostupnost mezi profesně orientovanými bc. 
programy a vzdělávacími programy VOŠ. Hodnotitelé plnění této Strategie na jaře 2018 
konstatovali, že: „cílem je otevřený přístup k terciárnímu vzdělávání, který je však 
formulován příliš obecně a v tomto opatření je nedostatečně zohledněn sektor VOŠ, 
jehož situace a postavení vyžaduje koncepční řešení“. Předsedkyně na jednání požádala 
pana ředitele Bannerta o osobní schůzku ještě s několika kolegy na MŠMT, kde mu 
budou předloženy nejen připomínky za AVOŠ, vč. návrhu změny příslušného textu 
tohoto dokumentu. 

 Tyto návrhy jsou v zásadním nesouladu s projektem VOŠ, jehož výstupem má být 
stanovení koncepčního záměru dalšího rozvoje VOV a pevného ukotvení VOV 
v rámci vzdělávací soustavy ČR.  
Doposud neznáme výstupy tohoto projektu a nelze proto připravovat změny 
v oblasti VOV, které jsou hlavním cílem evropského projektu ve výši 250 milionů 
Kč a které budou známy až v roce 2022. 

 Předsedkyně, Ing. Davídková a místopředseda PhDr. Pytloun, projednají připomínky 
k návrhu  DZ, dále také návrh na normativ VOŠ ve všech formách studia a na žádost 
předsedy Asociace zdravotnických škol PhDr. Štixe i údajně připravované změny 
vzdělávání v oblasti praktických sester a DZS i konkrétní návrh financování VOŠ (viz 
výše) dne 27. 11. 2018 s ředitelem Bannertem. Doposud nebyla zhodnocena ani 
dosavadní strategie 2020 ani DZ do roku 2019. 
 
Připomínky je třeba zaslat předsedkyni do 26. 11., jednání s ředitelem Bannertem 
proběhne 27. 11. 2018.  

 Informace předsedkyně o členské základně: 
ZDRAV –     30  
ZEM –            7 
TECH –       17 
HUM –        26 
EKO –         28 
Celkem    108 škol. 
  
Všechny členské školy provedly úhradu členského příspěvku. Současný stav na  
po provedených úhradách je 612 573,- Kč. 
  

 Rezignace členů KV na funkce v KV a DR 
Z důvodu nabídky výkonu  dalších významných funkcí, ve kterých přislíbil svoji pomoc,  požádal 
vedení AVOŠ o uvolnění z  funkce vedoucího technické sekce v KV, RNDr. Jiří Homolka  
a z důvodu připravované změny stanov spolku Ing. Milena Kolářová, PhDr. Dana Čapková, PhD 
a v dozorčí radě rovněž PhDr. Věra Kmochová. Předsedkyně všem dlouholetým členům a 
spolupracovníkům poděkovala za aktivní práci v KV AVOŠ. 
 
Do valné hromady (v dubnu 2019) bude technickou sekci zastupovat PhDr. Pytloun, EKO sekci 
PhDr. Svobodová, kteří před valnou hromadou pozvou členské školy příslušné sekce k jednání 
do sídla AVOŠ, aby navrhli zástupce ze svých řad do nově zvoleného KV AVOŠ. 
 

 RNDr. Homolka seznámil KV AVOŠ se žádostí Krajské rady CZESHA Jihočeského kraje 
navrhnout svého zástupce, který by v tomto kraji zastupoval VOŠ. 
KV AVOŠ přijal návrh předsedkyně nominovat současného člena dozorčí rady PaedDr. 
Jiřího Ludačku, zástupce ředitele VOŠ, SPŠ automobilní a technické České Budějovice, 
do této rady. 
 

 Stanovisko Dozorčí rady (DR) k problematice projednávané na KV AVOŠ 
- DR děkuje své odstupující člence PhDr. Věře Kmochové za mnoho let vynikající práce a 
příjemné spolupráce v Dozorčí radě AVOŠ, 



- DR bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s úhradou faktury za účast AVOŠ  
na veletrhu Gaudeamus, 
- zástupci DR byli seznámeni s návrhem nových stanov AVOŠ, měli možnost  
ho připomínkovat před předáním k finální právní úpravě, DR tento návrh podporuje, 
- DR rovněž souhlasí s provedením nezávislého interního auditu, neboť je přesvědčena, 
že společně s návrhem nových stanov pomůže zkvalitnit vnitřní procesy AVOŠ včetně 
plynulosti informačních toků,  
- na základě pokynu předsedkyně ekonomce AVOŠ Ing. Malinovské bylo již provedeno 
storno faktur, které byly vystaveny fyzickým osobám (FO) na úhradu příspěvku za 
členství v AVOŠ, neboť postavení FO v AVOŠ budou řešit nové stanovy. 
 
Zápis vyhotovila:      Schválil: 
Ing. Ludvika Jakešová, v. r.               Mgr. Václav Kočovský, v. r. 
místopředsedkyně DR     předseda DR 
 
  
 
Příští jednání KV AVOŠ se uskuteční dne 18. prosince 2018 
 
 
Přílohou zápisu bude Pracovní verze Dlouhodobého záměru. Prosím věnujte 
pozornost stránkám 50 – 52. Dále Vám bude zaslán elektronický odkaz k vyplnění 
statistických údajů nejpozději do 20 12. 2018. 
 
 
 
Zapsali: Ing. Markéta Pražmová, PhDr. Ladislav Pytloun, 13. 11. 2018 
Kontrola zápisu: PhDr. Eva Svobodová 


