
 
 

 

Dušní17, 110 00 Praha 1,                                                                                   

tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

  

 

 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU dne 14.12.2016 

Datum konání:  14. 12. 2016 

Čas konání:  16:00 h 

Místo konání: MŠMT, budova C-čajovna, Karmelitská 7, Praha 1 

 

Program: 

 

1. 16:00 - 16:05 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola 

zápisu  

     Z: předsedkyně     

 

2. 16:05 - 17:00: Aktuální informace z jednání předsedkyně a zástupců KV AVOŠ 

z kulatého stolu s paní ministryní a pozvaných hostů 

 Z: předsedkyně a vedoucí sekcí 

 

3. 17 :05 - 17:30 Různé – informace z účasti předsedkyně a členů KV AVOŠ na 

jednáních a konferencích, časový harmonogram jednání na1.pololetí 2017 

(www.asociacevos.cz,),statistické zjišťování, členská základna AVOŠ 

 

 

 

 V Praze dne 20. 12. 2016     

                                                                                                                                                                                                         

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

Omluveni: PhDr. Štix, PhDr. Zoubková, PhDr. Křížová, Ing. Šteflíčková, PaedDr. Ludačka, 

 Ing. Zátopková, PhDr. Kmochová, Mgr. Kočovský 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Kolářová, Ing. Jakešová 

 

Ad 1: Program jednání včetně předchozího zápisu schváleny 

Ad 2: Jednání kulatého stolu 

http://www.asociacevos.cz,),statistické


Program jednání: 

1. Úvodní slovo paní ministryně/náměstka pro řízení sekce vzdělávání. 

2. Rozvoj vyššího odborného vzdělávání (VOV) z pohledu Asociace vyšších odborných 

škol (AVOŠ). 

3. Postavení segmentu VOV v systému terciárního vzdělávání: 

a) prostupnost mezi VOŠ a VŠ, spolupráce s Národním akreditačním úřadem, 

b) standardy vzdělávacích oblastí, kritéria uznávání předchozího vzdělání, uznávání 

jazykové odborné zkoušky, uznání praxe uskutečňované v reálném pracovním 

prostředí, uznání absolventské práce atd. 

4. Financování VOV: 

a) revize školného na VOŠ, 

b) revize výše normativů pro denní a ostatní formy vzdělávání. 

5. Postavení absolventů VOV na trhu práce a jejich odměňování v porovnání 

s absolventy bakalářských programů VŠ. 

6. Rozšíření žádostí o akreditaci vzdělávacího programu VOŠ: 

a) o stanovisko zřizovatele k následnému zápisu posuzovaného programu do 

školského rejstříku, 

b) o dokladování podmínek pro zajištění vzdělávání daného programu. 
 

Kulatého stolu se v Malém zrcadlovém sále MŠMT, Karmelitská 5, Praha 1, z pozvaných 

hostů zúčastnili: náměstek pro řízení sekce vzdělávání V. Pícl, náměstek pro VŠ Plaga, 

předseda Národního akreditačního úřadu prof. Labík, místopředseda NAÚ JUDr. Barančík, 

zástupci skupiny 2 MŠMT - ředitel odboru P. Bannert, vedoucí odboru Mgr. Stará, tajemník 

AK VOV PaedDr.Krieg, předseda AK VOV doc. Chadt, prorektorka UK Wildová, 

místopředseda Svazu průmyslu a dopravy Špicar, Ing. J. Vozáb - odbor CERA - OP VVV. 

Za KV AVOŠ  Ing. Pražmová, PhDr. Čapková, Ing. Davídková, Ing. Johanis, PhDr. Pytloun, 

RNDr. Homolka a Mgr. Chrpová (za ZDRAV) 

Z jednání byla omluvena ministryně školství K. Valachová (účast na jednání vlády ČR). 

Jednání nebyl také přítomen doc. Fischer (Rada VŠ) 

Jednání vedl náměstek Pícl. 

 

Průběh jednání: 

1. Náměstek Pícl – stručný úvod, vzkaz od ministryně – najít společný jazyk pro 

prostupnost. 

2. Předsedkyně AVOŠ Ing. Pražmová - představení VOV a AVOŠ - AVOŠ 

reprezentuje 110 škol - veřejné, soukromé i církevní, většina je spojena se SŠ,   

několik samostatných, které mají akreditovány vzdělávací programy v oborech  

ZDRAV 31, EKO 29, HUM 21 (sociální, pedagogické, umělecké, publicistika, 

atd.), TECH 21, ZEM 8 

3. Zahájení dialogu a nabídka spolupráce s reprezentací VŠ po dvacetileté existenci  

VOŠ, jejichž pozice ve vzdělávací soustavě ČR je stále nevyřešena. 

4. VOŠ vznikly v roce 1996 jako náhrada PMS, upraveny Zákonem č. 561/2004 Sb. 

(Školský zákon). 

5. Boloňská deklarace 1999 - zachovat diverzitu národních systémů (a jednotlivých 

vysokých škol), zvýšit jejich vzájemnou prostupnost, ať už v rámci mezinárodní 

mobility studentů a akademiků nebo v rámci uznávání akademického vzdělání a 

kvalifikace získaných v Evropě, princip navazujícího studia v ostatních zemích. 

6. VŠ - ne všechny svoje pětiletá ucelená studia rozdělují na Bc v délce 3-4 roky a 

studia Mgr trvající 2-3 roky, zpočátku Bc stále teoreticky zaměřené s prostupností 

do Mgr programů. 



VOV patří do terciárního vzdělávání - zahrnuje veškeré vzdělávání po získání 

maturity, v ČR není legislativně upraveno, nemáme zákon o terciárním 

vzdělávání. 

Čím se od roku 2005, kdy vzniká AK VOV a všechny vzdělávací programy jsou 

akreditovány, liší VOŠ od VŠ?  

 

Na vstupu 

 VŠ i VOŠ shodně přijímají (přijímací řízení) maturanty všech SŠ včetně G, do 

navazujícího studia u VOŠ profesně zaměřeného s výstupem DiS v délce 3 roky (u 

děleného studia VŠ do 3-4letých Bc programů nebo do 1. r. pětiletého neděleného 

studia VŠ). Bohužel uchazeči o studium mají stále horší znalosti a dovednosti pro 

 pokračování ke studiu TV. 

 VŠ - Bc většinou více teoretické s ambicí navazujícího studia. 

 VOŠ - profesně zaměřené (volba studia na VOŠ převážně u těch, kteří se nedostali na 

VŠ nebo je láká VOV, nevěří si). 

 Vzdělávací programy jsou akreditovány, mají modulové uspořádání, až na výjimky 

využívají kreditový systém, výstupem absolventa VOŠ je absolutorium, které zahrnuje 

obhajobu absolventské práce, odbornou zkoušku (z 3 profilových odborných 

předmětů), zkoušku z odborného cizího jazyka. 

 VŠ – Bc programy - i VOŠ jsou zařazeny v rámci EQF shodně do úrovně 6. 

 Absolvent spolu s diplomem obdrží EUROPASS. 

 VOŠZ a VOŠ sociální připravují studenty dle standardů stejně jako u Bc programů - 

zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, sociální VOŠ přijaly standardy 

      Asociace vzdělavatelů v sociální práci. 

 Na VOŠ existují vedoucí oborů a navíc garanty studia jsou odborníci z praxe, není 

tedy pravda, že nemají garanty studia. 

 Míra nezaměstnanosti identická. 

 

V průběhu studia a na výstupu 

 VOŠ mají nižší normativ na studenta (až o 1/3). 

 Na VOŠ se platí školné. 

 Absolvent VOŠ získává titul DiS, zatím bez možnosti (např. na základě rozdílových 

zkoušek) uznání části studia na VOŠ při vstupu do Bc programu – např. předměty 

absolutoria, není uznána ucelená část studia a možnost dokončení Bc ve zkráceném 

termínu, důsledkem je opakované získávání většiny shodných teoretických poznatků, 

mnohdy v délce 3 roky a finanční náročnost studia. Mělo by být zohledněno u 

nejlepších  studentů - viz přestup z Bc. do Mgr. 

 Platové zařazení DiS až o 2 platové třídy nižší. 

 Studenti VOŠ v rámci studia absolvují odbornou praxi. 

 VOŠ patří do RgŠ a nezabývají se vědeckým výzkumem. 

 Ne všichni vyučující na VOŠ mají titul Ph.D. 

 

Nabídka spolupráce – naši zástupci AVOŠ mohou předat své dlouholeté zkušenosti 

z profesně zaměřeného terciárního vzdělávání. Snaha účastnit se odborných( hodnotících ) 

komisí Národního akreditačního úřadu. Řešení 20 letého postavení VOŠ včetně uznání 

ucelené části, tak jak to deklaruje novela zákona o VŠ, §68 odst. 1d, VŠ rozhoduje o 

uznání ucelených částí studia na VOŠ prostupnost mezi jednotlivými úrovněmi vzdělání, 

možnost pro nejlepší absolventy, spolupráce s NAÚ. 

 



Hledat další možnosti – např. akreditovat 1 - 1,5 leté Bc programy pro nejlepší 

absolventy VOŠ, uznávání odborné praxe, obhajobu absolventské práce, absolventskou 

zkoušku z odborného cizího jazyka. 

V souvislosti s hledáním možností spolupráce VOŠ a VŠ oslovila předsedkyně AVOŠ 19 

veřejných VŠ dopisem, v němž zjišťovala, zda uvažují o nastavení pravidel návaznosti 

studia. Jejich reakce - příslib 3 škol (VŠCHT Praha, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Univerzita Palackého Olomouc), JU ČB, Univerzita Karlova v Praze a další 3 zvažují, 

zbytek odmítá.  

  

Důležité je vymezení kompetencí mezi DiS a Bc. např. u programů zdravotnických a   

sociálních - pak již není potřeba hovořit o dvoukolejnosti vzdělávání. 

 

Předseda NAÚ prof. Labík – pravomoci NAÚ, jehož aktivity se teprve aktivují – 

schvalování akreditovaných  programů VŠ a kontrola jejich plnění; dále bude více kladen 

důraz na zajištění kvality studia na VŠ – tj. také co se smí/nesmí uznávat – tj. studenti, 

kteří budou součástí Bc. studia, musejí plnit veškeré standardy, k nimž s jednotlivé VŠ 

zavázaly; prostupnost u profesně zaměřených Bc. programů jistě lze, u akademicky 

zaměřených programů to bude obtížnější. 

 

JUDr. Barančík – koho AVOŠ reprezentuje – tj. asi 2/3 všech VOŠ; složení absolventů  

VOŠ – nejvíce ze ZDRAV, SOC – VOŠ jsou realizací zákona 561/2004 Sb. – pro 

zachování kvality na VŠ je nutné, aby teoretické profilové předměty byly realizovány na 

VŠ, tj. ne aby byly uznány ze studia na VOŠ – tedy jak toto lze skloubit – nelze 

prostupnost řešit plošně, ale v rámci jednání jednotlivé VOŠ a příslušné VŠ. 

 

Předsedkyně Pražmová – návrh ministryně školství, aby byl náš zástupce v NAÚ lze    

realizovat? AVOŠ nabízí své odborníky jako pozorovatele či zástupce komisí; otázka 

rozdílů mezi profesním Bc a studiem na VOŠ; některé VŠ si již nechávají akreditovat 

vzdělávací programy VOŠ - bez reakce přítomných. 

 

Náměstek pro VŠ Plaga – toto jednání je platforma pro diskuzi na toto téma, která bude 

východiskem k dalším jednáním; nehledejme pokyn, že VŠ musí něco uznat VOŠ, ale 

hledejme „měkký, reálný kompromis“ co je a co není uznatelné.  

 

Ing. Špicar, zástupce zaměstnavatelů - Svaz průmyslu a dopravy – VOŠ je důležitá    

součást vzdělávacího systému; informace o VOŠ Scholastika; v NAÚ má na starosti 

profesně zaměřené programy – tj. možná také uznatelnost odborného jazyka, praxe; 

připouští, že proti VOŠ jsou jisté předsudky; výzva pro VOŠ – jednejte se zástupci VŠ; do 

budoucna bude důležitá zejména kvalita absolventů z pohledu zaměstnavatelů. 

 

PhDr. Čapková – otázka prostupnosti VOŠ a VŠ, nelze v průběhu 1. ročníku; EKO VOŠ       

budou chystat standardy – přivítáme vstřícnost, aby vznikly standardy na VOŠ podle Bc 

programů VŠ, což umožní snazší prostupnost.  

 

Prorektorka UK doc. Wildová – pro UK je prostupnost reálná, ale je to v kompetenci 

fakult, nepůjde to uskutečnit blokově, každý student z VOŠ musí stejně absolvovat 

přijímací řízení na VŠ, pak je prostupnost za dohodnutých okolností možná, není to ale 

jednoznačná záležitost; příklad spolupráce VOŠ a VŠ (PedF UK x Collegium Marianum 

Praha). 

 

      PhDr. Čapková – téma celoživotního vzdělávání. 



      JUDr. Barančík – hledejme kvalitu ve VOŠ – východisko pro prostupnost. 

 

Náměstek Pícl – po necelé hodině jednání ukončuje, ač debata by ještě pokračovala, ale 

zástupci MŠMT mají další jednání. 

 

Shrnutí – nutné je hledat společné styčné body, návrh vytvořit pracovní týmy, které by 

analyzovaly akreditované vzdělávací programy – tam se naváže na prostupnost. 

 

Na závěr ještě krátké poznámky:  

Předsedkyně Pražmová – návrh na práci v oborových (hodnotících) komisích 

RNDr. Homolka – zkušenost ze spolupráce VOŠ a VŠ 

      Ing.  Johanis – blízkost standardů VOŠ sociálních a VŠ 

 

      Z výsledku jednání prozatím vyplývá:  

1. Nelze prostupnost řešit plošně, je třeba, aby jednotlivé VOŠ jednaly s příslušnými VŠ 

a hledaly styčné body ve svých vzdělávacích programech. 

2. Návrh na vytvoření pracovních týmů, které budou hledat další možnosti v uskutečnění 

prostupnosti. 

Zástupci vedení skupiny 2 měli připraveny podklady z oblasti financování VOŠ x Bc 

programy, o počtu absolventů VOŠ, kteří pokračují v Bc studiích na VŠ ve zkrácené formě 

(uznání části studia na VOŠ v roce 2016) – budou předmětem dalších jednání. 

 

Ad 3: Aktivity a účast předsedkyně na jednáních  

 

21.11. - Informace o VOŠ talentu – na VOŠ  Uherské Hradiště  - účast 3 škol z Moravy- 

Uherské Hradiště, Zlín, Přerov. Studenti prokazovali své teoretické znalosti, praktické 

dovednosti, ale také schopnosti diskutovat s odbornou porotou na vybraná témata z 

manažersko-právní praxe. Podrobnosti naleznete na stránkách AVOŠ pod sekcí EKO –„VOŠ 

talent“. Vítězkou se stala studentka z VOŠ živnostenské Přerov, s.r.o. 

 

22.11. Konference školství 2017, na stránkách UZS ČR naleznete prezentace.   

 

29.11. Konference Podpora mladých v aktivním přístupu a vytvoření předpokladů pro 

uplatnění na trhu práce – zajímavé příspěvky zástupců Polska, Itálie, MPSV ČR- rozdílný 

přístup zemí EU. 

 

30.11. PK hlavní a dílčí OP VVV - Výzvy ve formě šablon - avízo oznámeno školám 30.11. 

Výzva bude oznámena dne 28.12. Každá škola, pokud má např. SŠ a VOŠ, dostane na každou 

součást Kč 200 000 a na každého studenta Kč 2 000. Výzva je vyhlášena pod jiným kódem 

pro Prahu a ostatní kraje.  

 

1.12. Jednání předsedkyně s náměstkem Píclem a ředitelem Bannertem - příprava programu 

„kulatého stolu“ 

Jednání prezidia UZS, výroční zpráva, plán činnosti, úprava bulletinu. 

 

5. 12. DZS - Zahájení Evropského týdne odborných dovedností 2016, příspěvek předsedkyně 

o aktivitách v oblasti VOV, účast zástupců VŠ, zaměstnavatelů, CZESHA, Úřadů práce. 

 

6.12. Sekce školství UZS ČR, hodnocení roku a konference, v příštím roce jiný scénář. 



12.12. Výroční konference Cedefop - předsedkyně prezentovala to, co se za poslední rok           

podařilo vyřešit v oblasti koncepční, legislativní, s kým spolupracujeme. Podrobnosti o 

jednání v rámci sítě ReferNet, sdělila PhDr. Čapková, která zastupuje AVOŠ - je třeba hlásit 

jakékoli konference členských škol a informace zasílat PhDr. Čapkové. Stručný článek o 

akcích AVOŠ za rok 2016 – zpracuje místopředseda na základě podkladů předsedkyně do 

10/1/2017. 

Aktuální schémata naleznete ve složce informace na www.asociacevos.cz 

 

14.12. Evropský dům – seminář na téma “Sítě pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání, 

kritéria kvalitní školy“ pořádal NUV za účasti zástupců ČŠI, Mgr. Kaňákové, Ing. Palánové a 

zástupců MŠMT, informace o EQAVET v ČR, zkušenosti ze studijní návštěvy v Holandsku. 

 

15.12.8. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

proběhlo za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, která 

uvedla, že na základě řady odborných jednání  dospěli k názoru, že je potřeba posílit kariérní 

řád ve smyslu profesních a specializačních cest učitelů a zajistit, aby se kariérní řád o učitele 

staral a byl pro ně motivační. Vysvětlila důvod předložení návrhu na změnu projektu IMKA, 

který má zajistit start a realizaci kariérního řádu v České republice.  

Jednání MV OP VVV se zúčastnili kromě řádných členů také zástupci Evropské komise, 

Úřadu vlády ČR a regionálních partnerů. Členové MV OP VVV schválili Roční komunikační 

plán OP VVV na rok 2017 a byli informováni o Strategickém realizačním plánu a Čtvrtletní 

zprávě o stavu naplňování předběžných podmínek. Důležitým bodem programu byly také 

Charty IPs zaměřených na kariérní systém (IMKA), modernizaci odborného vzdělávání nebo 

podporu společného vzdělávání (APIV A a B).  

 

Různé 

1. Do koncepční výzvy (březen 2017) AVOŠ a dalších výzev na šablony (budou 

následovat po 1. prosincové výzvě) bude zakomponována i spolupráce VOŠ  s VŠ. VŠ 

budou partnery škol, které spolupracují s konkrétní VŠ a výstupem bude návrh na 

řešení prostupnosti (Ing. Vozáb, doplní do věcného záměru výzev). 

2. Předsedkyně informovala o nových členských školách, které do AVOŠ vstupují 

v průběhu školního roku -  byl  jim  na návrh vedení AVOŠ snížen členský příspěvek 

na rok 2016/2017 na 4000 Kč, nyní v AVOŠ celkem 110 škol. 

3. Předsedkyně obdržela další zájem o vstup do AVOŠ od MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Hradec 

Králové (státní škola) – vzdělávací program Tlumočnictví českého znakového jazyka -

sekce HUM. Debata, zda má KV AVOŠ schválit vstup školy, o které nemá dostatečné 

informace; rozhodnutím přítomných bude přijetí této školy do AVOŠ projednáno na 

příštím zasedání v lednu, neboť pro nízký počet účastníků nebylo již zasedání KV 

usnášeníschopné. 

4. 17.1. bude přítomna na jednání KV AVOŠ Mgr. Helena Slivková z DZS, téma nové 

výzvy programu Erasmus+ pro rok 2017. 

5. Stránky www. asociacevos.cz jsou již zcela funkční. 

6. Předsedkyně zaslala všem členským školám žádost o vyplnění statistických údajů  

přímo do tabulek, které naleznete ve složce INFORMACE - termín vyplnění do  

5. 1. 2017. 

 

Harmonogram jednání KV AVOŠ na 1. pololetí roku 2017: 

17. 1., 21. 2., 21. 3., 25. 4., VH 23. 5., 20.(27.)6. 
 

Zapsala Markéta Pražmová 


