
 
 
Dušní17, 110 00 Praha 1,                                                                                   

tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 
  

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU AVOŠ 

Datum konání:  15. 11. 2016 

Čas konání:  10:00 h 

Místo konání: VOŠ a Střední průmyslová škola stavební - 1. patro, Dušní 17, Praha 1 

 

Program: 

 
10:00 - 10:05 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu  

     Z: předsedkyně     
 

10:05 - 11:05: Aktuální informace z jednání předsedkyně a členů KV AVOŠ  

 Z: předsedkyně a vedoucí sekcí 
 

11 :05 - 11:30 Různé , informace o dokončování stránek, členská základna AVOŠ 

 
 V  Praze dne 1. 11. 2016     

                                                                                                                                                                                                 Markéta Pražmová 

                                                                                                                                                                                                  předsedkyně AVOŠ 
 

Omluveni: Ing. Vacková, PhDr. Zoubková, PhDr. Křížová, PhDr. Sehnal, Ing. Vitisková, Mgr. Kočovský 

 

Ad1: Program a zápis z minulého jednání schváleny bez připomínek. Korekturu dnešního zápisu zajistí: PhDr. Svobodová, 

RNDr. Homolka. 

  

Ad2: Aktivity předsedkyně 

 

18.10. Účast na jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje. Paní ministryně Valachová informovala 

o aktuální situaci:  

- kariérní řád – (projedná vláda) – byly zapracovány připomínky ze škol, tripartity a LRV 

- reforma financování – materiál by měl projít do konce roku přes druhé čtení 

- soustava NSK – zákon o dalším vzdělávání – by měl garantovat Národní ústav pro vzdělávání, součástí musí být 

Hospodářská komora a sociální partneři. 

Ing. Rathouský – nesouhlasí, pokud to bude v kompetenci NÚV, budou popřeny platné principy  

jednání. Paní ministryně slíbila, že bude další jednání probíhat samostatně za přítomnosti sociálních partnerů. 

- posílení postavení učitelů jako chráněných osob – rozšířená práva pedagogických pracovníků před násilím, upraveno ze 

školských řádů, výsledků inspekční činnosti a Zákoníku práce. Je navrženo v novele zákona č. 563/2004 Sb. Bude 

projednáno s odbory. 

- Platforma Comenius – vznikla jako aktivita rektorů vysokých škol, jedná se o spontánní skupinu. V současné době 

zahrnuje také zástupce základních a středních škol a odborů.  

Mgr. Martinek – ČMOS školství – tripartita je standardní místo, kde probíhá sociální dialog, jedná se o poradní orgán, měla 

by být prvním místem pro jednání o návrzích, tedy musí být zváni všichni zainteresovaní (všechna sdružení, odbory…) 

Předsedkyně požaduje účast na jednáních za AVOŠ - paní ministryně souhlasí a současně zve předsedkyni 

k osobnímu jednání, které se následně uskutečnilo dne 10. 11. 2016. Zároveň je již předsedkyně zvána na jednání 

platformy Comenius. 

- Informace o nejdůležitějších legislativních změnách účinných od 1. září  

- Společné vzdělávání – p. ministryně – bylo získáno 100 mil. Kč. navíc na asistenty pedagoga, programy, které jsou 

rozpracovány, budou pokračovat. 

Další informace z jednání: 

PhDr. Zapletalová – podala aktuální informace o společném vzdělávání 

nám. Pícl – upozorňuje, že školy, které se nehlásí do výzvy na šablony v rámci OP VVV, mohou mít problémy, systémy jsou 

nastaveny tak, že co je nárokové, je zajištěno, a jiné prostředky nebudou k dispozici pro školy 

nám. Matušková – byl vyhlášen investiční program č. 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných 

opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, je vyvěšen na webových stránkách. 

 



19. – 20. 10. Účast na Diseminační konferenci DZS v Brně s názvem Řemeslo má zlaté dno – zajímavé příspěvky 

úspěšných realizátorů projektů – výměny zkušeností žadatelů v rámci programu Erasmus + odborné vzdělávání 

 

27. 10. – jednání s vedoucí oddělení Mgr. M. Starou  
- diskuze nad přípravou návrhů koncepčního řešení VOŠ – možné varianty např. německého modelu tzv. profesních bakalářů 

(vědy, umění…), spolupráci s MPSV pro změny normativů neprezenčních forem studia, zrušení „školného“ na VOŠ. 

- do připravovaného koncepčního projektu VOŠ je třeba zapojit umělecké VOŠ a konzervatoře… 

- příprava koncepčního projektu VOŠ – souhlasí s návrhem předsedkyně na doplnění výzvy o bod F: 

- příprava koncepčních návrhů dalšího rozvoje profesního terciárního vzdělávání VOŠ v souladu se Strategií vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2020 a dalšími strategickými dokumenty 

- tvorba kritérií pro oboustrannou prostupnost vzdělávacích programů (DiS.) a studijních programů (Bc.) včetně krátkých 

programů VOV a programů celoživotního vzdělávání 

- vymezení požadavků na hodnocení kvality VOŠ včetně stanovení garantů oborů na VOŠ a systému rozvoje dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ včetně odborníků z praxe 

- nastavení parametrů vzájemné spolupráce VOŠ a VŠ, zaměstnavatelů, zřizovatelů včetně přípravy podkladů pro 

strategické rozhodování MŠMT v oblasti dalšího rozvoje VOŠ v souladu s potřebami trhu práce 

 

1. 11. Konference Zdravotnictví 2017 – účast předsedkyně a PhDr. Štixe. 

Vystoupení ministra zdravotnictví Němečka, prezidenta UZS ČR Horeckého, předsedy ČMOS Středuly a představitelů všech 

zdravotnických asociací (LK, nemocnic, zdravotních pojišťoven, lékáren ... ) s cílem eliminovat v roce 2017 všechny závažné 

problémy zdravotnictví. 

 

2. 11. od 18:00 z pověření  UZS ČR účast předsedkyně na setkání k novele zákona o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání  
Přítomni za MŠMT: ministryně školství, náměstek Pícl, náměstkyně Prudíková, ředitel Kubát… 

Zástupci tzv. konsorcia: 

HK: prezident Dlouhý, viceprezident Somr, 

Agrární komora: 3 zástupci  

Svaz průmyslu a dopravy: GŘ Kuchtová, M. Rathouský, 

Za KZPS: Zikeš, Pražmová 

Obsahem jednání: absence novely zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/ 2006 Sb. a její dopad na 

udržitelnost finančních prostředků, které sociální partneři z profesních komor dostanou z rozpočtu MŠMT pro rok 2017 a 

další rok na udržitelnost financování NSK a role HK v rámci konsorcia    

Ministryně školství navrhla 2 varianty řešení:  

Výrazně centralizovaná – převezme další uznávání NIDV, NUV 

NUV pouze garant, provádí monitoring, sleduje udržitelnost, jinak se zachovává stávající poměrné zastoupení sociálních 

partnerů.  Bude vyhlášena otevřená zakázka ve výši 16 mil. Kč. na každý rok   

(16 mil. x 4 roky) a NUV bude ročně dostávat další 4 mil. Kč. 

S druhou variantou souhlas všech zainteresovaných. 

 Po dalších diskuzích konsorcia s ministryní také souhlas, aby HK byla nadále v čele konsorcia sociálních partnerů – bude 

vytvořena partnerská smlouva. Ministryně ještě při přípravě vyhlášení veřejné otevřené zakázky osloví MMR a ÚHOS. 

 

8.11. Valorizační konference DZS - představení  nejúspěšnějších projektů v rámci programu  Erasmus+ a ocenění jejich 

realizátorů.  

 

8.11.  od 18:00  jednání  platformy Comenius. Účast kromě paní ministryně, náměstků, ředitelů odborů MŠMT, předsedy 

ČMOS pracovníků školství Dobšíka, zástupců všech asociací a VŠ (profesor Pospíšil, předseda Rady VŠ Fischer etc.). 

Na programu jednání:  

- Kariérní řád schválený vládou zatím bez výdajových rámců – asociace (ŘG, CZESHA…) připomínky.  Kdo a v jaké 

výši bude rozhodovat o počtu dní na samostudium, které tvoří celkem 12 dní, o výši příplatku za třídnictví (návrh 

diferencovaný podle stupně škol...? Nesoulad s názorem odborů… 

NIDV bude vytvářet tzv. oborové kabinety a provádět DVPP ve 2. a 3. stupni – Projekt IMKA. 

- Státní maturity z MAT – návrh 

G, OA a lycea poprvé ve šk. roce 2021/22 – zásadně proti  

ostatní odborné školy ve šk. roce 2023/24 

Diskuze bez koncensu. Paní Katzová, tajemnice SSŠČMS – nutná úprava RVP, nařízení vlády nemůže zohledňovat počet 

hodin MAT, ale kompetence absolventa  

- Jednotné přijímací zkoušky, 2 přihlášky, lepší výsledek pošle CERMAT školám, požadavek asociací poslat školám 

výsledky nejdéle do 28. 4. z důvodu času na odvolání a možnosti škol vyhlásit 2. kolo.  Výsledky z  CERMATu mají 

charakter závazného stanoviska pro ředitele škol, možnost opakování přijímací zkoušky. Úprava 2. kola bude v prováděcím 

předpisu. 

- Financování VŠ – od příštího roku dostanou VŠ 260 mil. Kč a od roku 2018 bude normativ na vzdělávání VŠ zvýšen 

o 18%, tj. o 4,5 mld. Kč. 

 

10.11. Jednání předsedkyně s ministryní školství za účasti náměstka Pícla. 

Podkladem pro jednání byl podklad zaslaný do kabinetu paní ministryně: Co je třeba v segmentu VOV po 20 letech 

existence urychleně vyřešit? 



- v souladu se schválenými dokumenty "Strategií vzdělávací politiky do roku 2020 "  a " Dlouhodobým záměrem  vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020" 

urychleně vypracovat legislativní návrh řešení budoucnosti tohoto segmentu ve vzdělávací soustavě ČR a jeho 

zapracování do návrhu novely současného ŠZ 561/2004 Sb., (nejrychlejší a nejpřijatelnější řešení pro všechny aktéry, tj. pro 

zřizovatele VŠ, zaměstnavatele, VOŠ, studenty…)  

v návrhu vymezit pro oblast vyššího odborného vzdělávání: 

- rovnoprávné postavení VOŠ v terciárním vzdělávání ČR  

- širokou dostupnost vzdělávacích programů VOŠ pro všechny uchazeče tohoto profesně zaměřeného terciárního 

vzdělávání 

- definovat parametry terciárního vzdělávání VOŠ jako východisko oboustranné prostupnosti mezi VOŠ a VŠ – 

stanovením parametrů prostupnosti: 

- vzdělávací standardy jednotlivých oblastí, 

- počet uznávaných kreditů v oblastech (předmětech), které jsou kompatibilní,  

- uznání odborné jazykové zkoušky absolutoria absolventa VOŠ, 

- uznání odborné praxe v reálném prostředí zaměstnavatelů včetně obhajoby absolventské práce,  

- vypracovat návrh na uznání části odborného studia na VOŠ 

 v souladu s novelou zákona o VŠ  - § 68 odstavce 1 d) „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“ 

- zvýšit kompetence AK VOV, 

- do budoucna zamezit, aby AK VOV doporučila MŠMT vzdělávací program VOŠ k udělení akreditace a pak se rozhodlo, že 

nebude škole zapsán do rejstříku školy, 

- vyřešit koncepci VOV v rámci projektů OP VVV. 

  
Vlastní jednání probíhalo nad návrhy předsedkyně AVOŠ, které byly určeny k urychlenému řešení, pan náměstek Pícl předal 

paní ministryni graf – kolik soukromé VŠ přijaly absolventů VOŠ k jednoletému Bc. studiu ve šk. roce 2016/2017 a kolik 

ostatní VŠ. 

Paní ministryně 

- VOŠ nechce rušit, ale naopak řešit jejich budoucnost – absolventi vykazují přidanou hodnotu, která je významná 

pro trh práce, a VOŠ mají její plnou podporu, 
- požaduje zpracovat analýzu finanční náročnosti Bc. programů a VOŠ dle oborů a požaduje další podklady od pana 

náměstka Pícla, 

- je ráda, že již konečně budeme mít 2 výzvy pro VOŠ. Výzva na šablony pro VOŠ bude vyhlášena 20. 12. 2016, avízo 

výzvy sledujte na www.msmt.cz – od 30.11., 

- pan náměstek Pícl zajistí u náměstka Štecha jmenování předsedkyně AVOŠ do Národního akreditačního úřadu (NAÚ) a 

zástupce sekcí  AVOŠ do hodnotících komisí v NAÚ pro hodnocení předložených profesních bakalářských programů VŠ  

k akreditaci, 

- odmítá školné na VOŠ a vůbec se jí nelíbí žádné školné – na VOŠ bude zachován oborový normativ, který půjde přímo 

z MŠMT do škol (ne z krajů), 

- zvýšení normativu v kombinovaném a DS studiu na VOŠ – chce řešit na všech školách, které nabízejí tyto formy studia a je 

o ně stále větší zájem – námětem má být tzv. švédský model 

- absolvent VOŠ má mít stejné platové zařazení jako absolvent Bc. studia – zde nutné jednání s MPSV 

Závěr 

Náměstek Pícl pozve účastníky, připraví podklady a zajistí účast na společném jednání    

dne  14. 12. ve 14:30 hod. v Malém zrcadlovém sále MŠMT zástupců vedení AVOŠ a vedoucích sekcí  KV AVOŠ (viz 

dále),  předsedy  NAÚ prof. Labíka, prof. Barančíka, Radka Špicara - viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy pro 

hospodářskou politiku, náměstka pro VŠ  Plagu, předsedu RVŠ doc. Fischera, rektora UK prof. Zimu…  

 

Ad3: Různé 

- předsedkyně zaslala nečlenským školám dopis s nabídkou členství v AVOŠ. 

 KV AVOŠ na dnešním jednání schválil řádné členství těchto škol: 

- VOŠ sociální a Střední pedagogické škole Prachatice 

- OA, VOŠ ekonomická a Jazyková škola s právem st. jazyk. zkoušky Mladá Boleslav 

- MICHAEL – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.  

- předsedkyně oslovila 27 členských škol ekonomické sekce s nabídkou iniciativy VOŠ Uherské Hradiště (Ing. Skovajsy) 

uspořádat dne 21. 11. 2016 vědomostní soutěž studentů ekonomických programů na VOŠ „VOŠ talent“ v Uherském Hradišti. 

O zájmu škol a vítězi soutěže bude předsedkyně členy KV AVOŠ informovat. Akce je zároveň významným příspěvkem do 

Evropského týdne odborných dovedností 2016, který bude probíhat od 5. 12. 2016 na školách v celé Evropě. 

- v příštím týdnu obdrží všechny členské školy od předsedkyně odkaz na elektronické vyplnění statistických údajů  

- PhDr. Štix – seznámil KV s vypořádáním připomínek k vyhlášce o způsobilosti a kompetenci zdravotnických pracovníků 

(s podrobnostmi seznámí sekci zdravotnickou) 

- předsedkyně připomíná zájemcům z členských škol konferenci Školství 2017, která se bude konat dne 22. 11. 2017 

- KV AVOŠ souhlasí s návrhem předsedkyně na změnu příštího jednání KV AVOŠ a dozorčí rady v důsledku stanoveného 

termínu jednání s paní ministryní, jednání KV se bude konat ve středu 14. 12. od 16:00 v budově C MŠMT v přízemí - 

čajovně. Místnost zajistí předsedkyně.  

 

http://www.msmt.cz/


Účastníci jednání s paní ministryní 14. 12. 2016 – předsedkyně Ing. Pražmová, místopředseda PhDr. Pytloun, Ph.D., vedoucí 

sekcí – Ing. Davídková, CSc., PhDr. Čapková Ph.D., PhDr. Štix, RNDr. Homolka, Ing. Johanis 

Sraz před jednáním bude ve vrátnici  budovy A  MŠMT dne 14. 12. ve 14:15. V případě, že se někdo ze jmenovaných 

nebude moci jednání zúčastnit, předsedkyně prosí o včasné sdělení náhradníka. 
- Ing. Davídková, CSc. představuje novou podobu webových stránek AVOŠ www.asociacevos.cz, které začnou být 

v provozu v průběhu příštích dnů – případné připomínky je třeba zasílat administrátoru webových stránek na adresu 

prochazka@asociacevos.cz; web bude postupně přeložen celý do AJ, školy na výzvu předsedkyně proto zašlou svůj název 

v AJ. 

 

 

Zapsala Markéta Pražmová  

 

http://www.asociacevos.cz/
mailto:prochazka@asociacevos.cz

