
 
 

 

Dušní17, 110 00 Praha 1,                                                                                   

tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

  

               ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU 

Datum konání:  17. 1. 2017 

Čas konání:  10:00 h 

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

 

Program: 

 

1. 10:00 - 10:05 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola 

zápisu  

     Z: předsedkyně     

 

2. 10:05 - 10:25 Informace Mgr. Heleny Slivkové o připravovaných výzvách DZS na rok 

2017 

Z: předsedkyně 

 

      3.  10:25 - 11:05 Aktuální informace z jednání předsedkyně a členů KV AVOŠ  

           Z: předsedkyně a vedoucí sekcí 

 

4. 11 :05 - 11:30 Různé (www.asociacevos.cz),statistické zjišťování, členská základna 

     AVOŠ 

 

  

  

    
                                                                                                                                                                                                         

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

Omluveni: Šteflíčková, Ludačka 

 

 

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


Ad 1: Program, časový harmonogram a zápis z minulého jednání schválen. 

Ad 2: Informace Mgr. Heleny Slivkové o vyhlášených výzvách v programu Erasmus+ na 

rok 2017, koordinačnímu výboru byly předány informační materiály; blíže prezentovaná 

výzva se týká programu Erasmus+, Klíčové akce 1 pro odborné vzdělání a přípravu, která má 

termín předložení žádostí 2. února 2017, 12:00 hodin (poledne) bruselského času (detailní 

informace jsou k dispozici ve formě prezentací nebo webinářů na webových stránkách 

www.naerasmusplus.cz). Představené prezentace jsou přílohou zápisu. 

Informace o Evropském týdnu odborných dovedností, který proběhl loni a letos se chystá opět 

v rámci oslav 30. výročí mezinárodních vzdělávacích programů.    

 

Ad 3:  

- Předsedkyně seznámila členy KV s problémem získávání údajů od členských škol  

o přijatých  studentech na školní  rok 2016/2017 a absolventech a vydaných Europassech  

za školní rok 2015/2016. Zaslala tři výzvy. Doposud chybí údaje od 7 škol zdravotnických 

(navíc 5 škol odpovědělo v odkazu na školy ostatní), 11 škol EKO, 7 škol HUM, 6 škol 

TECH, 1 ZEM. Neodpovědělo celkem 32 škol, tzn. 29 %. 

- Předsedkyně apeluje na vedoucí sekcí, aby zlepšili osobní kontakty se zástupci  členských  

škol a zajistili odpovědi těch škol, které na výzvy dosud nereagovaly (včetně odpovědi   

i v případě, že nemají za požadované období  absolventy nebo  ani přijaté studenty). 

- Předsedkyně seznámila KV AVOŠ s e-mailem pana Mgr. Chrásta, tajemníka  

a  koordinátora projektů SPTV, ve kterém žádá  o schůzku s představiteli AVOŠ za účelem  

tzv. „restartu“ vztahů mezi AVOŠ a SPTV včetně  využití  výstupů z jejich současných 

mezinárodních projektů, v případě zájmu o zapojení. Nabízí případné pozorovatelské  

či  řádné členství. Dále informovala o zápisu z jednání Národní komise pro excelenci 

profesně zaměřeného terciárního vzdělávání“, kterého se zúčastnila za AVOŠ  

Ing. Davídková dne 30.8.2016  a následně se zúčastní 2. zasedání dne 23.1.2017.  Paní  

Ing. Milena Kolářová je místopředsedkyní SPTV. Po krátké diskuzi  předsedkyně osobně 

vylučuje členství v  SPTV z důvodu, že reprezentují 7 škol, z toho 3 vysoké (VŠ zdravotnická  

Praha 5, Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice, Vysoká škola 

polytechnická Jihlava) a 4 VOŠ (Havířov, s.r.o. Jabok Praha 2 – církevní, Caritas Olomouc – 

církevní, VOŠ publicistiky Praha 2 – církevní). Do diskuze se zapojila Ing. Kolářová, která je 

místopředsedkyní SPTV s doplněním zaměření činnosti SPTV (mezinárodní projekty, 

zjišťování specifik TV v ostatních zemí, výměna názorů politiky a strategií profesního TV 

etc…). Názor předsedkyně je všeobecně akceptován. Závěrem KV AVOŠ souhlasí 

s nabídkou předsedkyně pozvat Mgr. Chrásta na valnou hromadu AVOŠ, kde blíže seznámí 

přítomné zástupce AVOŠ s posláním této organizace. Vše naleznete na http://www.ssvs.cz/ 

- Předsedkyně a Ing. Davídková se zúčastní pracovního setkání zástupců sekce II, IV 

MŠMT a AVOŠ ve středu 18. ledna od 13 hodin – zde dojde k přípravě finalizace  výzvy 

pro VOŠ před předáním do veřejného připomínkového řízení. Při projednávání s ostatními 

útvary  byly podány dílčí návrhy na změny. Samotné věcné zaměření výzvy schválené na 

PKP se nemění, jedná se spíše o podrobnější nastavení jednotlivých aktivit. Výsledek bude 

sdělen. 



  

Ad 4: Různé 

- Předsedkyně obdržela další přihlášku o vstup do AVOŠ od MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Hradec 

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

Hlasování:  Přítomno 18 členů, 17 - pro, 1 se zdržel hlasování. Škola se stává 111. členem 

AVOŠ a bude zařazena do sekce HUM. protože škola vstupuje do AVOŠ v průběhu školního 

roku, zaplatí nižší členský příspěvek (ve výši 4000,- Kč.).    

- KV AVOŠ na návrh dozorčí rady souhlasí s uzavřením DPČ s předsedkyní  ve výši 28 000,- 

Kč. a dále s návrhem  smlouvy  o poskytování služeb  panem Martinem  Procházkou  

(Smlouva o pronájmu diskového provozu). Roční výdaj za tuto službu bude činit 12 000,- Kč. 

a bude fakturována čtvrtletně předem ve výši 3 000,- Kč.  

- Ing Vitisková spolu s PhDr. Čapkovou připraví formulaci pro návrh novely ŠZ, aby VOŠ 

mohly v průběhu školního roku realizovat přestup studenta z VŠ do 1. ročníku VOŠ, návrh 

bude předán předsedkyni, která je předá k prosazení v PS PČR prostřednictvím poslankyně 

dr. Dobešové. 

- Sekce ZDRAV k vyhlášce č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských 

zdravotnických povoláních, nemá žádných připomínek.  

- Předsedkyně uhradila PSSZ penále 407, - Kč. za pozdní úhradu v lednu roku 2013 (315,- 

Kč. ve dvou  splátkách  penále a  únorová úhrada byla uhrazena z pozdní další platby… ). 

- Předsedkyně žádá o schválení nákupu nového notebooku. Původní zakoupený z projektu 

VOŠZ v roce 2012 za 16 000,- Kč. je nefunkční. Office se nemusí kupovat. KV AVOŠ 

souhlasí s pořízením nového notebooku v hodnotě 12 400,- Kč. KV nákup notebooku 

schválil. 

- Mgr. Stará (MŠMT) – poskytuje KV jednotlivé informace o aktivitách zaměřených  

ve prospěch VOŠ (projekt „šablony“ již běží; probíhají jednání se zástupci Hospodářské 

komory o spolupráci škola x firma; informace o regulovaných povoláních – opatření se bude 

týkat nejen zdravotnických povolání, ale také sociálních pracovníků a pedagogů – 

v současnosti probíhá příprava nastavení mechanismu – v průběhu akreditace se bude celý 

hotový materiál zasílat na příslušné ministerstvo, které vydá závazné stanovisko, že daný 

vzdělávací program je v souladu s požadavky regulovaných povolání; poté probíhá následná 

diskuse na dané téma) 

- Předsedkyně – změna termínu valné hromady AVOŠ – původně plánovaný termín se 

mění na 4. dubna 2017.    

 

Zapsala 

Ing. Markéta Pražmová 17. 1. 2017 

 

Kontrola zápisu 

Ing. Marcela Davídková, Dr. Ladislav Pytloun 


