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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU 

Datum konání:  18. 10. 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 - 11:05: Aktuální informace z jednání předsedkyně a členů KV AVOŠ  

 Z: předsedkyně 

 

3. 11 :05 - 11:30 Různé (www.asociacevos.cz, členská základna AVOŠ, výzvy OP VVV)  

 

 

 V Praze  dne  25. 10. 2016     

                                                                                          Markéta Pražmová 

                                                                                          předsedkyně AVOŠ 

Omluveni: PhDr. Štix, Ing. Davídková CSc., Ing. Johanis, Ing. Vitisková, Mgr. Kočovský, PhDr. 

Kmochová, PaedDr. Ludačka 

 

Ad1: Program schválen všemi přítomnými dle prezenční listiny. Připomínky Ing. Kolářové k textu 

záznamu z jednání Národní komise excelence profesního TV Ing Davídkové,  konané dne 30.8.2016, 

budou doplněny po jeho obdržení AVOŠ. Návrh předsedkyně na provedení korektur  zápisů vždy dvěma  

členy KV AVOŠ, byl přijat. 

Ad2: Aktuální informace z jednání předsedkyně. 

- 21.9. Jednání na sekci OP VVV- skupina 4 MŠMT s Ing. Vozábem a Martinou Jedličkovou 

k upřesnění cílů výzvy. 

 Otázky předsedkyně na: 

1) specifikaci partnerství – jedná se o dvě VOŠ a pak další školy nebo v rámci jednoho 

subjektu může spolupracovat SŠ s VOŠ?  

http://www.asociacevos.cz/


Ing. Vozáb - jedná se o koncepční projekty, tzn. že základem je síťování, proto jsou potřeba 

tři VOŠ ve stejné dané oblasti. Oblasti jsou koncipovány velmi široce, což jsou v podstatě 

povinná partnerství. Je spousta VOŠ, které patří do více oblastí. Nyní není problém, aby jedna 

VOŠ ve více oblastech byla v jednom projektu žadatelem, jinde partnerem. Zároveň bylo 

zakázáno, aby mohly žádat ve třech projektech. Jedná se o velkou zátěž, na níž VOŠ nejsou 

připraveny. Proto ono partnerství, proto se budou podílet minimálně tři VOŠ a zároveň je 

otevřena možnost nepovinného partnerství. MŠMT spoléhá na podporu AVOŠ, aby vzniklo 

pět koncepčních projektů, do nichž bude zapojeno cca 25 VOŠ tak, aby vznikla koncepce 

vyššího odborného vzdělávání. Je třeba vypracovat  všech pět (šest) koncepčních aktivit, aby 

byl naplněn záměr koncepčního projektu. 

- AVOŠ je nepovinný partner. Může tak vzniknout spolupráce i konkurence, pokud AVOŠ 

jako partner využit nebude. V každé z pěti oblastí se bude vybírat jeden nejlepší projekt, není 

vyloučeno, že vyhraje ten projekt, kde nebude partnerem AVOŠ. 
- předložený projekt musí obsahovat všechny  koncepční aktivity zaměřené na konkrétní 
potřeby a rozvoj dané odborné oblasti (koncepční aktivity A – F). 
Aktivita F bude ještě doplněna o návrh, který předsedkyně zaslala  vedení skupiny 4, 
kde  pracovně navrhuje: 
F)Příprava koncepčních návrhů dalšího rozvoje profesního terciárního vzdělávání  na 
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 dalšího rozvoje VOŠ  v souladu s potřebami 
trhu práce 
 
2) odpovědnost za finanční prostředky - v konsorciu bude odpovědný za finanční 

prostředky pouze žadatel? 

Ing. Vozáb, odpověděl, že ano. Proto se jedná o omezení jedna VOŠ = jeden žadatel. V rámci 

výzvy bude povinná konzultace a povinnou přílohou bude plán projektu. Bude se tedy 

projednávat předem na povinné konzultaci a v plánu projektu budou muset být zahrnuty 

všechny oblasti. Bude pět koncepčních projektů, co projekt, to jiná podpořená oblast. Obory 

není možné pojmout všechny, proto budou podpořeny oblasti. 

 

- 22. - 23. 9. Monitorovací výbor - schválena koncepční výzva pro VOŠ 

 

- 30. 9. Účast předsedkyně na mezinárodní konferenci k 50. výročí Charty učitele, kterou 

pořádal ČMOS PŠ za účasti ministryně školství Valachové, ministra Bělobrádka a dalších 

významných hostů. 

  

- 17. 10. Předsedkyně jedná z podnětu paní poslankyně Dobešové se zástupcem legislativy o 

zahájení prací na přípravě novely ŠZ  pro oblast VOV. 

 

Ad3: Různé 

- předsedkyně požádána Ing. Palánovou (NUV) o revizi nově zpracovaného (inovovaného) 

vzdělávacího systému ČR ECVET a EQF. 

VOŠ - převodník mezi klasifikacemi KKOV-kategorie 5B ,ISCED 97-5B ISCED5.B, 

 nově ISCED 2011-P - zařazeny vzdělávací programy na VOŠ  pod číslo 655 a dle 

dosaženého vzdělání – ISCED 2011-A jsou VOŠ pod číslem 650 – Současně bude provedena  



úprava dodatků k diplomům a vytvořeny formuláře  pro absolventy v německém jazyce - 

schéma viz příloha zápisu. Informace o formuláři v NJ bude zaslána po úpravě NUV. 

- 19. -20. 10. se předsedkyně zúčastnila Diseminační  dvoudenní konference v Brně 

(programu Erasmus+ odborné vzdělávání) s názvem Řemeslo má zlaté dno. 

- Informace DZS a výzva k zapojení do přípravy  Evropského týdne dovedností 2016 - Objev 

svůj talent ve dnech 5.- 9. 12., který je součástí vyhlášené tzv. New Skills Agendy….  Po celé 

ČR aktivity. Sledujte stránky DZS. 

- sekce zdravotnická připraví do 21. 10. připomínky pro vnitřní připomínkové řízení  k návrhu 

novely vyhlášky č.55/2011 Sb. ve znění vyhlášky č.2/2016 (odpovídá předseda sekce PhDr. 

Štix a PhDr. Zoubková). 

- V návaznosti na pilotní ověření hodnotících kritérií a metodiky ČŠI pro VOŠ, které proběhlo 

na 5 vyšších odborných školách na jaře 2016, zaslala ČŠI Asociaci VOŠ materiály pro průběh 

inspekční činnosti. Ing. Kolářová upozornila i na základě svých zkušeností z jednání 

akreditační komise, že tyto materiály, podle nichž by měla probíhat inspekční činnost na 

VOŠ, nejsou zcela v souladu se strukturou (resp. terminologií) akreditačního spisu (který je 

pro školy závazný a jako takový je předkládán ČŠI při kontrolní a hodnotící činnosti). 

Obsahují např. spolupráci s výzkumnými institucemi – je toto skutečně vhodné kritérium pro 

hodnocení VOŠ, které mají primárně připravovat své absolventy pro praxi? Nebyla by 

vhodnějším bodem spíš spolupráce s VŠ? 

RNDr. Homolka – kritéria ČŠI budou vždy jednotná v podobě šablon, které jedinečnost a 

specifičnost jednotlivých škola nepostihnou. Nicméně vzhledem k tomu, že i podklady ČŠI se 

v čase mění, nebylo by od věci připomínky v této oblasti sdělit třeba i jako námět pro úpravy 

v dalším období. 

- připomínky k zaslaným kritériím ČŠI pro hodnocení VOV ve šk. roce 2016/17. 

Po diskuzi k zaslaným kritériím bylo konstatováno, že KV AVOŠ doporučí školám  

připravit si na základě zaslaných kritérií ČŠI pro hodnocení VOŠ ve šk. roce 2016/2017 

interní písemnou metodiku, která jim zjednoduší přípravu v případě nahlášené inspekce 

- Ing. Zátopková v reakci na materiály od ČŠI připravila pro svou školu interní formulář pro 

hodnocení hospitací a nabídla jeho využití i ostatním členům KV. 

- ve šk. roce 2016/2017 je členy AVOŠ 106 škol (svoje ukončení oznámila VOŠ Trutnov 

(sekce ZEM), VOŠ Kladno (sekce TECH), VOŠ Dubí (sekce HUM), VOŠ Ostrava (sekce 

EKO) 

-www.asociacevos.cz budou do příštího jednání definitivně doplněny. 

 

V závěru jednání KV AVOŠ souhlasí s návrhem předsedkyně:  

- oslovit ostatní nečlenské školy  AVOŠ  dle rejstříku škol a nabídnout jim členství a 

pravidelné aktuální informace, které jim pomohou při hledání partnerské spolupráce v rámci 

jednotlivých oblastí AVOŠ, které budou velmi důležité pro jejich zapojení v rámci koncepční 

výzvy OP VVV, která se připravuje ve spolupráci s vedením AVOŠ a bude vyhlášení v 1. Q. 

roku 2017 

- zaslat  školám do 15. 11. elektronické podklady k vyplnění statistických údajů členských 

škol: 

počet studujících ve šk. roce 2016/17 , počet absolventů ve šk. roce 2015/16, počet 

vydaných Europassů 

 

Další jednání je plánováno na 15. 11. 2016 

Zapsala: Markéta Pražmová 

 

http://www.asociacevos.cz/

